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اأبي�ص ال�شواطئ يواجه الباراغواي 
ودياً اليوم ا�شتعداداً للمونديال 

عربي ودويل

فريق موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية يوا�شل توزيع 
ال�شالل الغذائية على العائالت التون�شية

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

هل فر�شت ال�شلطات على 
ن�شاء تون�ص قيوداً عند �شفرهن؟

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ي��ق��وم 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
ع���ه���د اأب����وظ����ب����ي ن���ائ���ب ال��ق��ائ��د 
اليوم  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
رو���ش��ي��ا  اإىل ج��م��ه��وري��ة  ب���زي���ارة 

الحتادية.
ي��ل��ت��ق��ي ���ش��م��وه خ����ال ال���زي���ارة 
ال��رئ��ي�����س ال���رو����ش���ي ف��ادمي��ر 
بوتني وعددا من كبار امل�شئولني 
الرو�س لبحث عاقات ال�شداقة 
وال���ت���ع���اون امل�����ش��رك ب���ني دول���ة 
الإم������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة 
وج��م��ه��وري��ة رو���ش��ي��ا الحت���ادي���ة 
اله����ت����م����ام  ذات  وال����ق���������ش����اي����ا 

امل�شرك. 

   

يف ختام اأعمال املوؤمتر الرتبوي الثالث وبح�ضور القطامي
امل�ؤ�شرات  لتحقيق  رئي�شة  حماور   5
ال�طنية للتعليم يف مدار�س الدولة 

•• دبي – الفجر:

اأو�شى امل�شاركون يف املوؤمتر الربوي الثالث الذي نظمته وزارة الربية 
والتعليم �شباح اأم�س، ب� 12 تو�شية بداأت من تطوير امل�شتوى العلمي 
للطالب لت�شل اإىل بناء جيل وتربوي قيادي يواكب العاملية، موؤكدين 
على  ترتكز  الدولة  مدار�س  يف  للتعليم  الوطنية  املوؤ�شرات  حتقيق  اأن 
ال�شراتيجية  الوزارة  وخطة  الروؤية،  يف   تتمثل  ا�شا�شية  حماور   5

واأهدافها واملبادرات الربوية، و�شبل التنفيذ. 
املوؤهلة  الربوية  القيادات  اع��داد  يف  ال�شتمرار  ���ش��رورة  على  واأك���دوا 
وزارة  وروؤي��ة   2021 الإم���ارات  روؤي��ة  توجهات  تعك�س  التي  والفاعلة، 
اجلماعية  وامل�شاركة  ال��رب��وي،  امل��ي��دان  يف   2020 والتعليم  الربية 
التغير  ثقافة  وتعزيز   ، ال�شراتيجية  واملوؤ�شرات  املبادرات  تنفيذ  يف 
الربوية،  وامل�شتجدات  ال��ت��ط��ورات  م��ع  التعامل  باأ�شاليب  واله��ت��م��ام 
الفعلي  للتطبيق  ال��ت��وج��ه  ن��ح��و  وم��ل��م��و���ش��ة  فعلية  خ��ط��وات  وات���خ���اذ 
للخدمات الذكية، تفعيا ملبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، 
التي ق�شى فيها �شموه بالتحول للحكومة الذكية.            )التفا�شيل 

حممد بن زايد يزور م��شك� الي�م ويلتقي ب�تني

انفجار �ضيارة مفخخة مبقر املخابرات يف رفح 

مقتل 6 جن�د م�شريني وجرح 17 يف �شمال �شيناء
•• القاهرة-وكاالت:

اأعلن املتحدث الع�شكري للجي�س 
امل�����ش��ري م��ق��ت��ل 6 ج��ن��ود وج��رح 
على  هجومني  يف  اآخ��ري��ن   17
تابعة  ���ش��ي��ن��اء  ���ش��م��ال  م���واق���ع يف 
للجي�س امل�شري، الذي يقوم منذ 
اأيام بحملة وا�شعة �شد اجلماعات 

الرهابية امل�شلحة يف املنطقة.
وقالت م�شادر اإن �شيارة مفخخة 
مقر  اأم��ام  قوياً  انفجاراً  اأحدثت 
ال����ق����ي����ادة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��خ��اب��رات 
رف�����ح،  ال���ع�������ش���ك���ري���ة يف م���دي���ن���ة 
احل�����دودي�����ة م����ع غ������زة، اأع��ق��ب��ه��ا 
ب���دق���ائ���ق ان���ف���ج���ار ع���ب���وة اأخ����رى 
اأ�شابت نقطة تفتي�س ع�شكرية يف 

يف منطقة حي الإمام باملدينة.
اأن ا���ش��ت��ب��اك��ات بني  وذك����ر ���ش��ه��ود 
م���ت�������ش���ددي���ن وق��������وات ع�����ش��ك��ري��ة 
املدينة  يف  الأرب��ع��اء  �شباح  ن�شبت 

احلدودية. 
ال��ه��ج��وم��ان ���ش��د اجلي�س  وج����اء 
اأع���ق���اب  ���ش��ي��ن��اء يف  امل�������ش���ري يف 
9 م�شلحني  ع��ن مقتل  الإع���ان 
يف ا����ش���ت���ب���اك م����ع ق������وات الأم�����ن 
امل�شرية قرب بلدتي ال�شيخ زويد 
ال��ث��اث��اء،  �شيناء،  ب�شمال  ورف���ح 
وذلك يف اليوم الثالث من حملة 

املنطقة.  تلك  يف  مو�ّشعة  اأمنية 
و�شهدت احداث الثاثاء اعتقال 

اآخرين. م�شلحني   10
���ددت ال��رق��اب��ة الأم��ن��ي��ة على  و����شُ
ك��اف��ة امل��ع��اب��ر يف ���ش��ي��ن��اء ب��ع��د اأن 
تدعى  م�شلحة،  ج��م��اع��ة  اأع��ل��ن��ت 
يف  وتتمركز  املقد�س،  بيت  اأن�شار 
عن  م�شوؤوليتها  ���ش��ي��ن��اء،  ���ش��م��ال 
الداخلية  وزي��ر  اغتيال  حماولة 
امل�شري حممد اإبراهيم الأ�شبوع 
املا�شي، وتوعدت ب�شن املزيد من 

الهجمات.
3 يوليو  وم��ن��ذ ع���زل م��ر���ش��ي يف 
وع����م����ل����ي����ة ف���������س اع���ت�������ش���ام���ات 

امل����ط����ال����ب����ني ب����ع����ودت����ه ت����زاي����دت 
ه��ج��م��ات اجل���م���اع���ات الإره���اب���ي���ة 

على قوات المن يف �شيناء.
وت����ت����م����رك����ز ه��������ذه اجل����م����اع����ات 
ال�����ش��ل��ف��ي��ة امل�����ش��ل��ح��ة ال��ت��ي ي��دي��ن 
القاعدة  لتنظيم  بالولء  بع�شها 
يف هذه املنطقة التي ي�شكل البدو 
غالبية �شكانها والتي ت�شهد اي�شا 
عمليات تهريب من كل نوع على 

طول احلدود مع ا�شرائيل.
وه�������ددت ه�����ذه اجل���م���اع���ة ب�����ش��ن 
هجمات جديدة على قوات المن 
ووزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة واي�����ش��ا وزي���ر 

الدفاع والقائد العام للجي�س.

التقى الرئي�س ال�ضومايل وعددا من الوزراء امل�ضاركني يف موؤمتر مكافحة القر�ضنة البحرية

عبداهلل بن زايد ي�ؤكد دعم الإمارات جله�د مكافحة القر�شنة
•• دبي-وام:

بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
اآل نهيان وزي��ر اخلارجية  زاي��د 
ف��خ��ام��ة ح�����ش��ن ���ش��ي��خ حم��م��ود 
رئ��ي�����س ال�����ش��وم��ال وذل����ك على 
الثالث  ال��دويل  املوؤمتر  هام�س 
مل��ك��اف��ح��ة ال��ق��ر���ش��ن��ة ال��ب��ح��ري��ة 
ال����ذي ان��ط��ل��ق��ت اع��م��ال��ه ام�����س 
يف دب����ي وي�����ش��ت��م��ر ي���وم���ني. مت 
خال اللقاء بحث �شبل تطوير 
البلدين  بني  التعاون  عاقات 
اإ�شافة اإىل اآخر امل�شتجدات على 
وظ��اه��رة  ال�شومالية  ال�شاحة 
ال��ق��ر���ش��ن��ة ق���ب���ال���ة ال�����ش��واح��ل 
ال�����ش��وم��ال��ي��ة ب��ج��ان��ب اجل��ه��ود 
ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة امل��ب��ذول��ة 
ال��ظ��اه��رة.  ه���ذه  ع��ل��ى  للق�شاء 

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
زايد اآل نهيان حر�س المارات 
دعم  يف  الفاعلة  امل�شاركة  على 
اجلهود الإقليمية والدولية من 
القر�شنة  اأعمال  مكافحة  اأجل 

ال������دورات  ت���وف���ر  ا����ش���اف���ة اىل 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وت��ن��م��ي��ة وت��اأه��ي��ل 
ال�شومالية  الب�شرية  ال��ك��وادر 
امل��ج��الت كافة وم��ن �شمنها  يف 

التعليم.    )التفا�شيل �س2(

ليبيون يعاينون ال�شرار التي حلقت مببنى  فرع وزارة اخلارجية يف بنغازي 

طفل ي�شر بجوار �شيارة حمرقة بعد عملية اأمنية �شد الرهابيني ب�شمال �شيناء

حمموعة من عنا�شر اجلي�س احلر يتجهون اىل موقع ال�شتباكات يف منطقة هنانو مبدينة حلب  )رويرز(

عبد اهلل بن زايد خال لقائه الرئي�س ال�شومايل  )وام(

•• عوا�صم-وكاالت:

ن��ق��ل��ت وك����ال����ة ان���رف���اك�������س ع��ن 
م�شدر رو�شي قوله ام�س الربعاء 
ال�����ولي�����ات  ����ش���ل���م���ت  رو�����ش����ي����ا  ان 
ال�شلحة  لو�شع  خطتها  املتحدة 
رقابة  حت��ت  ال�شورية  الكيماوية 
دول����ي����ة وت���ع���ت���زم ب��ح��ث��ه��ا ال���ي���وم 

اخلمي�س يف جنيف.
المريكي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
ج�����ون ك�����ري ال������ذي م����ن امل���ق���رر 
اأن ي��ل��ت��ق��ي م���ع ن��ظ��ره ال��رو���ش��ي 
����ش���رج���ي لف���������روف يف ج��ن��ي��ف 
املتوقع  م��ن  ان  الول  اأم�����س  ق��ال 
م��ق��رح��ات  لف����روف  ي�شلمه  اأن 
الرئي�س  ادارة  ت��ق��وم  ك��ي  رو���ش��ي��ة 

باراك اأوباما ببحثها.
م��ن ج��ان��ب��ه اع��ت��ر الأم����ني ال��ع��ام 
ل����اأمم امل��ت��ح��دة، ب���ان ك���ي م���ون، 
يف  جماعيا  ف�شا  ثمة  اأن  ام�����س 
جمدداً  ال�شوري،  ال�شعب  حماية 
دعوته جمل�س الأمن الدويل اإىل 
التحرك ب�شاأن احلرب يف �شوريا.

وق������ال ب�����ان يف اج���ت���م���اع ل����اأمم 
املتحدة حول م�شوؤولية احلماية: 
اإن  وال��وق��اي��ة،  ال��دول��ة  م�شوؤولية 
اإخفاقنا اجلماعي يف منع جرائم 
وح�شية يف �شوريا خال العامني 
عبئاً  �شيبقى  املا�شيني  والن�شف 

امل��ت��ح��دة ب�����داأت ه���ذه امل�����ش��اع��دات 
الآل����ي����ات  اأن  م����ت����اأك����دون  لأن����ه����م 
الع�شكري  املجل�س  ا�شتلمها  التي 
ب�شكل  ا�شتخدامها  جرى  الأعلى 
متاأكدين  �شيكونون  واأنهم  جيد، 
ت���ق���ع يف  ل����ن  اأن الأ����ش���ل���ح���ة  م����ن 

الأيدي اخلطاأ.
جاء هذا يف الوقت ال��ذي احرزت 
ال�شورية  النظامية  ال��ق��وات  فيه 
تقدما كبرا يف معلول  الرب��ع��اء 
���ش��ع��ي��ا ل��ط��رد م��ق��ات��ل��ي امل��ع��ار���ش��ة 
م���ن ه���ذه ال��ب��ل��دة ذات ال��غ��ال��ب��ي��ة 
امل�شيحية يف ريف دم�شق، ح�شبما 
الر�شمية  الن���ب���اء  وك��ال��ة  اف����ادت 

)�شانا(.
ون���ق���ل���ت ال����وك����ال����ة ع����ن م�����ش��در 
ال���ق���وات  ان  ت�����ش��م��ه  م�������ش���وؤول مل 
ال���ن���ظ���ام���ي���ة جت��������اوزت ال�����ش��اح��ة 
اىل  وو���ش��ل��ت  ل��ل��ب��ل��دة  الرئي�شية 
دير مار تقا، م�شرا اىل الق�شاء 

على ع�شرات امل�شلحني.
وك����ان م�����ش��در ام��ن��ي اف����اد وك��ال��ة 
ان  الرب��ع��اء  �شباح  بر�س  فران�س 
معلول،  يف  تقدما  يحرز  اجلي�س 
م�شرا اىل ا�شتمرار ال�شتباكات.

وا���ش��ار امل�����ش��در اىل وج���ود بع�س 
ال��ب��وؤر يف حم��ي��ط ال��ب��ل��دة يجري 
التعامل معها كما ان هناك بع�س 

البوؤر الب�شيطة �شمن البلدة.

بان كي مون يتحدث عن ف�ضل جماعي ملنع اجلرائم الوح�ضية يف �ضوريا 

وا�شنطن وم��شك� تبحثان اخلطة الرو�شية ح�ل الأ�شلحة الكيماوية الي�م

•• بنغازي-وكاالت:

وق���ع ان��ف��ج��ار يف م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي 
الليبية وقع فجر ام�س هز مبنى 
يف  الليبية  اخلارجية  وزارة  ف��رع 
امل��دي��ن��ة م��ل��ح��ق��ا اأ�����ش����رارا م��ادي��ة 
ج�شيمة باملبنى واملباين املجاورة. 
وقال م�شدر اأمني اإن �شيارة كانت 
مفخخة بكميات كبرة من مادة 
تي اإن تي �شديدة النفجار ركنت 
ب��ج��ان��ب م��ب��ن��ى ال�������وزارة امل��ت��ف��رع 
يف  النا�شر  عبد  جمال  �شارع  من 
مدينة بنغازي )�شرق( وانفجرت 
فجر الأربعاء خملفة به وباملباين 
ل���ه خ�شائر  امل���ج���اورة  ال�����ش��ي��ادي��ة 
مادية ج�شيمة، على حد تعبره.

الذي ف�شل عدم  امل�شدر  واأو�شح 
املادية  الأ���ش��رار  اأن  ا�شمه  ك�شف 
اجل�����ش��ي��م��ة حل���ق���ت مب��ب��ن��ى ف���رع 
م�����ش��رف ل��ي��ب��ي��ا امل���رك���زي وج��ه��از 
من  كبر  وع���دد  العامة  امل��را���ش��م 
ال�����ش��ق��ق ال�����ش��ك��ن��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، 
اأي  الآن  حتى  تتوفر  مل  ح��ني  يف 
ب�شرية  خ�����ش��ائ��ر  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات 
عددا  اأن  عيان  �شهود  تاأكيد  رغ��م 
م����ن امل���واط���ن���ني ج����رح����وا ج����راء 

النفجار. 
يتزامن  النفجار  هذا  اأن  ويذكر 
ل��ل��ه��ج��وم  الأوىل  ال����ذك����رى  م����ع 
الذي  الأمركية  القن�شلية  على 

اأم��رك��ي��ني  اأرب��ع��ة  مبقتل  ت�شبب 
بينهم ال�شفر، وهجمات احلادي 

ع�شر من �شبتمر اأيلول.
الليبية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ودان���ت 

احلادث وا�شفة اياه بالرهابي.
وقالت الوزارة يف بيان  ان العتداء 
الرهابي ادى اىل ا�شرار ج�شيمة 
مب��ب��ن��ى ف�����رع ال���������وزارة وامل���ب���اين 
املجاورة له دون وقوع اية ا�شرار 

ب�شرية.
وا�شافت يف الوقت الذي ت�شتنكر 
وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ف��ي��ه 
ال������دويل ه����ذا ال��ع��م��ل الره���اب���ي 
اجلبان الذي ل يهدف ال للنيل 
م���ن ����ش���ي���ادة ال����دول����ة واظ���ه���اره���ا 
مب��ظ��ه��ر ال��ف��و���ش��ى، ف��ان��ه��ا ت��وؤك��د 

على ادانتها ال�شديدة لهذا العمل 
غر امل�شوؤول.

وتابعت ان الهجوم طال موؤ�ش�شة 
اب��راز  يف  دوره��ا  يتمحور  �شيادية 
اح�شن  يف  اجل��دي��دة  ليبيا  �شورة 
وج������ه، ورع�����اي�����ة م�������ش���ال���ح دول����ة 
ل��ي��ب��ي��ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة 
ال��ع��امل  دول  يف  والق���ت�������ش���ادي���ة 
كافة. واكدت ان هذا العمل الذي 
واخ��اق  قيم  اىل  ب�شلة  مي��ت  ل 
الذي ينا�شل من  الليبي  ال�شعب 
اجل بناء دولة المن واملوؤ�ش�شات، 
لن يثنيها على موا�شلة جهودها 
ق��ام��ت  ال��ت��ي  اله�����داف  لتحقيق 
من اجلها ثورة ال�شابع ع�شر من 

�شباط فراير.

املتحدة  الأمم  كاهل  على  ثقيًا 
واأ�شاف  فيها.  الأع�شاء  وال��دول 
يف الوقت الذي بذل فيه املجتمع 
ال�����دويل ج���ه���وداً لإن���ه���اء ال��ع��ن��ف 
والدفع باجتاه حل �شيا�شي، غر 

اأن هذه اجلهود مل توؤِت ثمارها.
الأمم��ي��ة  التحقيق  جلنة  وك��ان��ت 
اخلا�شة ب�شوريا اتهمت يف تقرير 
ق���ّدم���ت���ه يف وق�����ت ����ش���اب���ق ام�����س 
يف  واملعار�شة  احلكومية  ال��ق��وات 

ال��ب��اد ع��ل��ى ح��د ���ش��واء ب��ارت��ك��اب 
اأي��ار  ج��رائ��م ح��رب ب��ني منت�شف 

مايو، ومنت�شف متوز يوليو.
ميدانيا قال الناطق با�شم املجل�س 
عبد  الأع��ل��ى  ال�����ش��وري  الع�شكري 
ال����ولي����ات  اإن  ال�������ش���ال���ح  ال����ق����ادر 
امل��ت��ح��دة ب�����داأت ت�����ش��ل��ي��م ف�����ش��ائ��ل 
املعار�شة ال�شورية امل�شلحة بع�س 
الأ���ش��ل��ح��ة امل����وؤث����رة ع��ل��ى م��ي��زان 

املعركة مع قوات نظام الأ�شد.

وقال ال�شالح يف موؤمتر �شحفي 
ال��ولي��ات  اإن  وا�شنطن  يف  ع��ق��ده 
امل��ت��ح��دة ت�����وزع م�����ش��اع��دات غر 
النوعية  الأ�شلحة  وبع�س  قتالية 
اأي�����ش��ا ع��ل��ى امل��ج��ل�����س ال��ع�����ش��ك��ري 
الأعلى بقيادة اللواء �شليم اإدري�س 
ال������ذي ي�������ش���رف ع���ل���ى ال��ع��م��ل��ي��ات 

القتالية للمعار�شة ال�شورية.
وق���ال ق��ائ��د ل���واء ال��ت��وح��ي��د عبد 
ال���ولي���ات  اإن  ال�����ش��ال��ح  ال����ق����ادر 

و�ضاطة جزائرية يف الأزمة التون�ضيةانفجار �شخم يهز مبنى اخلارجية يف بنغازي
املركزية النقابية حتّذر.. 
وتهّدد بك�شف امل�شت�ر..!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ال��ن��ق��ا���س  ل��ل��ح��وار  ال��راع��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ال����ذي ت�شتكمل ف��ي��ه  ال���وق���ت  يف 
النقابية  املركزية  تنفيذ مبادرة  ت�شّور يف كيفية  والتفاو�س يف �شياغة 
اأح��زاب  وممثلي  الرويكا  اأح���زاب  ممثلي  كل  على  بعد  ما  يف  وعر�شها 
لل�شغل ح�شني  التون�شي  ال��ع��ام  ل��احت��اد  ال��ع��ام  الأم���ني  اأك���د  امل��ع��ار���ش��ة، 
احلوار  طاولة  على  يجل�شوا  اأن  ال�شيا�شيني  الفرقاء  على  اأّن  العبا�شي، 
اأواخر هذا الأ�شبوع لإيجاد حل توافقي لازمة احلالية، م�شيفا انه يف 
اأمام  كوالي�س خطرة وهامة  ك�شف  �شيتم  فانه  املفاو�شات  ف�شل  �شورة 
الراأي العام. واأّكد العبا�شي اثر لقائه الرئي�س التون�شي املوؤقت املن�شف 
املرزوقي مت�ّشكه با�شتقالة احلكومة وا�شتئناف اأ�شغال املجل�س التاأ�شي�شي 
لتجاوز املرحلة احلرجة التي متر بها تون�س.        )التفا�شيل �س11(

ت�افق ميني على الفدرالية وخالف ح�ل الأقاليم
•• دبي-ا.ف.ب:

ام�س  بر�س  لوكالة فران�س  القربي  ابوبكر  اليمني  اكد وزير اخلارجية 
ان امل�شاركني يف احلوار الوطني اليمني متفقون على اعتماد الفدرالية 

كنظام للدولة، ال ان اخلاف م�شتمر حول عدد القاليم.
وقال القربي على هام�س موؤمتر حول القر�شنة البحرية يف دبي هناك 
اي�شا �شبه توافق  الفدرالية، وهناك  توافق )يف احل��وار( حول مو�شوع 
ان مو�شوع  اك��د  القربي  ان  ال  اقاليم.  ع��دة  اليمن من  يتاألف  ان  على 
عدد القاليم ما زال هناك خاف حوله، اذ يتم�شك اجلنوبيون ب�شيغة 
من اقليمني ت�شتعيد يف ال�شكل حدود دولتي اليمن ال�شمايل واجلنوبي 
ال�شابقتني. ويرف�س ال�شماليون هذا الطرح بح�شب م�شادر مقربة من 

احلوار ومييلون اىل �شيغة تن�س على عدد من اكر من القاليم.
وذكر القربي ان بع�س اجلنوبيني اي�شا يرف�شون �شيغة القليمني.

مواقــيت ال�سالة
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بحث مع الرئي�س ال�ضومايل عالقات التعاون واآخر امل�ضتجدات على ال�ضاحة ال�ضومالية 

عبداهلل بن زايد ي�ؤكد دعم المارات جله�د مكافحة القر�شنة البحرية

عبداهلل بن زايد يلتقي عددا من ال�زراء امل�شاركني يف م�ؤمتر مكافحة القر�شنة البحرية
•• دبي-وام:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية عددا من 
الوزراء امل�شاركني يف املوؤمتر الدويل 
البحرية  القر�شنة  الثالث ملكافحة 
الذي انطلقت اعماله ام�س يف دبي 
وي�شتمر يومني. فقد التقى �شموه 
معايل الدكتورة ديبو موين وزيرة 
اأع��رب  حيث  بنجادي�س  خ��ارج��ي��ة 
�شموه عن اأهمية تعزيز التعاون بني 
الإ�شتثمارية  امل��ج��الت  يف  البلدين 
الإم���ارات يف  والإ�شتفادة من خرة 
. من  العاملية  امل��واينء  اإدارة  جمال 
ج��ان��ب��ه��ا اأع���رب���ت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة 
دي��ب��و م���وين ع��ن ارت��ي��ح��ه��ا مل�شتوى 
ال��ع��اق��ات ال��ق��ائ��م��ة ب��ني الم����ارات 

ودع�����ت امل�������ش���وؤول���ني وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
بنجادي�س  زي��ارة  اىل  الماراتيني 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ف��ر���س ال��ت��ج��اري��ة 
املتاحة  والقت�شادية وال�شتثمارية 
كا  ذل��ك  بعد  �شموه  التقى  كما   .
ع��ل��ى ح����ده م���ع���ايل ف���ران�������س تيمر 
مانز وزير خارجية هولندا ومعايل 
وزير  بئريز  ج���ي.ال.  الروفي�شور 
ال�شريانكي  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ش��وؤون 
وم����ع����ايل ج����وي����ل م�����ورغ�����ان وزي����ر 
ال�شوؤون الداخلية والنقل يف �شي�شل 
وم��ع��ايل اأول���دمي���رو ب��ال��وي وزي��ر 
. ومت خ��ال  خ��ارج��ي��ة م��وزم��ب��ي��ق 
ال���ل���ق���اءات ا���ش��ت��ع��را���س الأو�����ش����اع 
الإق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة ال���راه���ن���ة 
وب���الأخ�������س ت����ط����ورات ال���و����ش���ع يف 
�شموه  .. حيث جدد  و�شوريا  م�شر 

اأه��م��ي��ة وق���وف دول���ة الإم�����ارات اإىل 
ج��ان��ب ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة 
خ������ال امل����رح����ل����ة احل����ال����ي����ة ح��ت��ى 
ت��ت��ج��اوزه��ا مل��ا ف��ي��ه خ��ر وم�شلحة 
�شعبها ال�شقيق. كما جرى مناق�شة 
امل�شرك  اله��ت��م��ام  ذات  امل��وا���ش��ي��ع 

و���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون وت��ط��وي��ر 
يف  ي�شاهم  مب��ا  الثنائية  ال��ع��اق��ات 
تلك  مع  امل�شركة  امل�شالح  حتقيق 
ال��دول. من جانب اآخ��ر بحث �شمو 
اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ 
اأب��وب��ك��ر القربي  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل 

العاقات  اليمني  اخلارجية  وزي��ر 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني ال���ب���ل���دي���ن واأب�������رز 
امل��و���ش��وع��ات امل���درج���ة ع��ل��ى ج��دول 
الإقليمية  واجلهود  املوؤمتر  اأعمال 
ظاهرة  ملكافحة  املبذولة  والدولية 

القر�شنة البحرية.

•• دبي-وام:

ال��ت��ق��ى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اآل ن��ه��ي��ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة  زاي����د 
رئي�س  �شيخ حممود  فخامة ح�شن 
ال�������ش���وم���ال وذل������ك ع���ل���ى ه��ام�����س 
ملكافحة  ال��ث��ال��ث  ال����دويل  امل���وؤمت���ر 
انطلقت  ال��ذي  البحرية  القر�شنة 
اع���م���ال���ه ام�������س يف دب�����ي وي�����ش��ت��م��ر 
ال���ل���ق���اء بحث  ي���وم���ني. مت خ����ال 

ال��ت��وظ��ي��ف يف جم��ال  اه��م��ي��ة  اىل 
الف  ح��وايل  ان  اىل  لفتا  التعليم 
خال  تعيينهم  مت  ومعلمة  معلم 
ال���ف���رة امل��ا���ش��ي��ة ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
دف����ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ق��دم وال���ت���ط���ور يف 
ال�������ش���وم���ال. واأك�����د ف��خ��ام��ت��ه على 
اهمية الركيز على المن وال�شام 
يف منطقة القرن الفريقي وتعزيز 
ال��دول  م��ع  القت�شادية  العاقات 

املجاورة لل�شومال. 

بني  التعاون  عاقات  تطوير  �شبل 
البلدين اإ�شافة اإىل اآخر امل�شتجدات 
وظاهرة  ال�شومالية  ال�شاحة  على 
ال���ق���ر����ش���ن���ة ق����ب����ال����ة ال�������ش���واح���ل 
ال�������ش���وم���ال���ي���ة ب���ج���ان���ب اجل���ه���ود 
ال���دول���ي���ة والإق���ل���ي���م���ي���ة امل���ب���ذول���ة 

للق�شاء على هذه الظاهرة. 
واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
الم������ارات على  ن��ه��ي��ان ح��ر���س  اآل 
اجلهود  دع��م  يف  الفاعلة  امل�شاركة 

الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة م���ن اأج���ل 
ا�شافة  القر�شنة  اأع��م��ال  مكافحة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�������دورات  ت���وف���ر  اىل 
الب�شرية  ال��ك��وادر  وتاأهيل  وتنمية 
ال�����ش��وم��ال��ي��ة يف امل����ج����الت ك��اف��ة 
جانبه  م��ن  التعليم.  �شمنها  وم��ن 
ال�شكر  ال�����ش��وم��ايل  ال��رئ��ي�����س  ق���دم 
الإم��������ارات  دول������ة  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة لإ���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا 
بالن�شبة  هاما  يعد  وال��ذي  املوؤمتر 

ل��ل��م�����ش��األ��ة ال�����ش��وم��ال��ي��ة وحم��ارب��ة 
ظاهرة القر�شنة البحرية. واأعرب 
ع���ن ���ش��ك��ر وت��ق��دي��ر ب����اده ل��دول��ة 
الإم�����ارات مل��ا ق��دم��ت��ه ل��ه��ا م��ن دع��م 
موا�شلة  اإىل  داع��ي��ا  وم�����ش��اع��دات.. 
ه���ذا ال��دع��م الإم���ارات���ي وت��ط��وي��ره 
جم��الت  يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات  لي�شمل 
متعددة اأهمها التعليم. وا�شتعر�س 
اللقاء  خ��ال  ال�شومايل  الرئي�س 
واأ���ش��ار  ب��اده  يف  التنموية  امل�شرة 

ه��ن��اك  ان  وق����ال����ت  وب���ن���ج���ادي�������س 
التي  والفر�س  املجالت  من  املزيد 

ميكن التعاون فيها خا�شة امل�شاريع 
املقدمة من قبل موانئ دبي . وقالت 

�شتكون  امل�شاريع  تلك  ان  ال��وزي��رة 
داف���ع���ا ق���وي���ا ل��ل��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

افتتح اأعمال املوؤمتر الدويل الثالث ملكافحة القر�ضنة البحرية يف دبي

عبداهلل بن زايد يدع� لت�شافر اجله�د الدولية ملكافحة القر�شنة البحرية يف خليج عدن واملحيط الهندي الغربي 
الإمارات تقدم الع�ن اإىل �شعب ال�ش�مال يف �شعيهم نح� حتقيق ال�شالم وال�شتقرار بالبالد 

•• دبي-وام:

زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  اأك��د 
اأن دولة  اآل نهيان وزير اخلارجية 
الإم��ارات تقف وتدعم كل اجلهود 
واأه�������داف احل��ك��وم��ة ال��ف��ي��درال��ي��ة 
ج��ان��ب  اإىل  وت���ق���ف  ال�����ش��وم��ال��ي��ة 
ال�شعب ال�شومايل يف حقوقه نحو 
ال�شام والزدهار. وقال �شموه اإنه 
خ���ال �شهر م��اي��و م��ن ه���ذا ال��ع��ام 
تعهدت دولة الإمارات بتقدمي 50 
التنموية  للم�شاريع  دولر  مليون 
اأن  ثقة  على  ون��ح��ن  ال�شومال  يف 
�شبل عي�س  �شي�شهم يف توفر  هذا 
كرمي لاأ�شقاء ال�شوماليني. جاء 
ذل����ك خ����ال ال��ك��ل��م��ة ال��رح��ي��ب��ي��ة 
افتتاح  القاها �شموه ام�س يف  التى 
القر�شنة  ملكافحة  الثالث  املوؤمتر 
يف  يومني  ي�شتمر  ال��ذي  البحرية 

ل���دع���م  دولر  م���ل���ي���ون  خ���م�������ش���ني 
خ��ال ثاثة  ال�شومال من  دول��ة 
حماور اأ�شا�شية هي تعزيز القدرات 
الأمنية ومتتني التعاون ال�شيا�شي 
وت����ق����دمي امل�������ش���اع���دة الإن�������ش���ان���ي���ة 
وال���ت���ن���م���وي���ة ول����غ����اي����ات ت��ط��ب��ي��ق 
ملن  ف��اإن��ه  امل�شاعدات  ه��ذه  وتفعيل 
دواع���ي ���ش��روري اأن اأع��ل��ن لكم عن 
نية حكومة الإمارات افتتاح �شفارة 

لها يف العا�شمة مقدي�شو.
العربية  الإم���ارات  اإن  �شموه  وق��ال 
العون  لتقدمي  م�شتعدة  امل��ت��ح��دة 
ل�شعب ال�شومال يف �شعيهم الرامي 
وال���ش��ت��ق��رار  ال�����ش��ام  حتقيق  اإىل 
الإم��ارات  فاإن دولة  بالباد وعليه 
ال���ذي مت التو�شل  ت��دع��م الت��ف��اق 
والذي  اأبابا  اأدي�س  يف  موؤخرا  اإليه 
م��وؤق��ت��ة  اإدارة  اإن�����ش��اء  اإىل  ي��ه��دف 
ب��اإق��ل��ي��م ج���وب���ا ويف ظ���ل ال��ق��ي��ادة 

القدرات  تعزيز  م�شتمرة يف  جهود 
الإق��ل��ي��م��ي��ة ك��م��و���ش��وع مل��وؤمت��ر ه��ذا 

العام .
واأ����ش���اف ���ش��م��وه اإن����ه ع��ل��ى ال��رغ��م 
املجتمع  من  املبذولة  اجلهود  من 
الدويل ملكافحة القر�شنة البحرية 
اأن  اإل  ال�شومالية  ال�شواحل  على 
دولة الإمارات تعتقد اأن القر�شنة 
عدن  خليج  يف  خ�شو�شا  البحرية 
مازالت  الغربي  الهندي  واملحيط 
حتتاج اإىل اهتمام عاملي جاد ونحن 
على قناعة تامة باأن حتقيق النجاح 
يف مكافحة القر�شنة البحرية يتم 
ال���دويل  امل��ج��ت��م��ع  ج��ه��ود  بت�شافر 
لبناء القدرات يف املنطقة ومعاجلة 
ج�������ذوره يف ال�������ش���وم���ال وغ���ره���ا 
م����ن ال���ب���ي���ئ���ات امل��ت�����ش��اب��ه��ة. واأك�����د 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
يف  ياأتي  الثالث  امل��وؤمت��ر  اأن  نهيان 

اأي�������ش���ا ع���ل���ى ا���ش��ت��ك�����ش��اف ف��ر���س 
يف  البلدين  ب��ني  الثنائي  ال��ت��ع��اون 
امل�����ش��روع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة وال��ت��ي 
تت�شمن جمالت الطاقة املتجددة 
الطاقة  وتطوير  لتحفيز  كو�شيلة 

امل�شتدامة بال�شومال«.
واأ�شاف �شموه اإن العمل على تر�شيخ 
ال�شتقرار والرفاهية يف ال�شومال 
ي���ع���ت���ر ح����اج����ة م���ل���ح���ة مل��ك��اف��ح��ة 
تقدم  ب���اأن  نعتقد  حيث  القر�شنة 
يعتر  ال�شتقرار  نحو  ال�شومال 
ل�شمان  الرئي�شة  ال��و���ش��ائ��ل  اأح���د 
الق�شاء على القر�شنة يف املنطقة. 
قدرة  تطوير  اأن  اإىل  �شموه  واأ�شار 
القر�شنة  مكافحة  على  ال�شومال 
ال��ب��ح��ري��ة يف م��ي��اه��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة 
���ش��ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���ش��ي��ط��رت��ه��ا 
الإق��ل��ي��م��ي��ة و���ش��ي�����ش��اه��م اأي�����ش��ا يف 
مثل  الأخ��رى  التحديات  مواجهة 

 500 م��ن  اأك���ر  بح�شور   .. دب���ي 
م�شارك ميثلون 50 دولة.

ورح����ب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
كلمته  ب���داي���ة  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
بفخامة الرئي�س ال�شومايل ح�شن 
�شيخ حممود وامل�شاركني يف املوؤمتر 
العربية  الإم�����ارات  ب��دول��ة  دب��ي  يف 
امل��ت��ح��دة ون��ق��ل ل��ه��م حت��ي��ات ق��ي��ادة 

وحكومة و�شعب دولة الإمارات.
وق����ال ���ش��م��وه ن��ع��ق��د ه����ذا امل��وؤمت��ر 
الثالث مع �شركائنا ال�شراتيجيني 
م�شغلي موانئ دبي العاملية و�شركة 
من  ومب�شاهمة  للموانئ  اأبوظبي 
ا�شتنادا  واخلا�س  العام  القطاعني 
ال���ذي حتقق  ال��ك��ب��ر  ال��ن��ج��اح  اإىل 
و�شنقوم  ال�شابقني..  املوؤمترين  يف 
تعزيز  �شبل  مبناق�شة  وغ��دا  اليوم 
ملكافحة  الدويل  املجتمع  ا�شتجابة 
ع��ن��وان  حت��ت  ال��ب��ح��ري��ة  القر�شنة 

احل��ك��ي��م��ة ل��ل��رئ��ي�����س ال�����ش��وم��ايل 
ف��اإن مثل هذا  ح�شن �شيخ حممود 
يوؤدي  اأن  �شاأنه  البناء من  التعاون 
اإىل مزيد من التجان�س املجتمعي 
اأن  اإىل  ال�شومال. ولفت �شموه  يف 
دول����ة الإم������ارات ت��ق��ف اأي�����ش��ا على 
اأهبة ال�شتعداد لتقدمي الدعم اإىل 
ال�شومال للم�شاهمة يف تطويرها 
ع���ل���ى امل�������ش���ت���وي���ني الق���ت�������ش���ادي 
املا�شية  ال�شنة  ففي  والجتماعي 
التنموية  امل�شاعدات  اإج��م��ايل  بلغ 
والإن�����ش��ان��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل�����ش��وم��ال 
م���ل���ي���ون دولر  وع�������ش���ري���ن  اث���ن���ني 
من  ك��ب��رة  ن�����ش��ب��ة  خ�ش�شت  وق���د 
ه�����ذا امل���ب���ل���غ ل���ت���وف���ر امل�������ش���اع���دات 
ال�شرب  مبياه  والإم����داد  الغذائية 
وذل����ك ح��ت��ى ن�����ش��ت��ط��ي��ع امل�����ش��اه��م��ة 
يف رف��ع امل��ع��ان��اة ع��ن ك��اه��ل ال�شعب 
حري�شون  اإننا  وقال  ال�شومايل.. 

اأن  كما  لل�شومال  ملحا  يعد  وقت 
دول���ة الإم�����ارات ت�����ش��ارك احلكومة 
ال�����ش��وم��ال��ي��ة روؤي��ت��ه��ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
الباد  الأمني يف  الو�شع  ا�شتتباب 
مب����ا ي�����ش��م��ن م�����ش��ت��وي��ات اأف�����ش��ل 
م����ن امل��ع��ي�����ش��ة ل���ك���اف���ة م��واط��ن��ي��ه��ا 
لإدارة  الفاعلة  احلوكمة  وحتقيق 
امل��ي��اه الإق��ل��ي��م��ي��ة و���ش��م��ان الأم���ن 
مبا  املاحية  للحركة  وال�شامة 
ال��ر  ال��ق��ان��ون يف  اإن���ف���اذ  يف  ي�شهم 
وال��ب��ح��ر وان�����ش��م��ام��ه��ا م��ن جديد 
ع��ل��ى م�شتوى  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ت��ج��ارة 
الإق����ل����ي����م. وج������دد ����ش���م���وه ال���ت���زام 
امل�شتمر  ال��دع��م  بتقدمي  الم���ارات 
حلكومة ال�شومال وم�شاعدتها يف 
حتقيق روؤيتها وعليه فقد تعهدت 
الإم����������ارات خ�����ال م����وؤمت����ر ل��ن��دن 
الذي عقد  ال�شومال  الثاين حول 
بتقدمي  املا�شي  مايو  �شهر  خ��ال 

ال�����ش��ي��د غ���ر امل�������ش���روع والإجت�����ار 
بالب�شر وتهريب املخدرات وغرها 
الق��ت�����ش��اد  ت�شعف  ���ش��ع��وب��ات  م��ن 
ال���������ش����وم����ايل وت���ع���ط���ل ال��ت��ن��م��ي��ة 

الجتماعية.
اأم���ل���ه يف اأن  واأع�������رب ���ش��م��وه ع���ن 
ي�������ش���اع���د امل�����وؤمت�����ر ع���ل���ى ت��ك��ث��ي��ف 
اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة ل��ب��ن��اء ال��ق��درات 
القر�شنة  على  للق�شاء  الإقليمية 
ال��ب��ح��ري��ة وح���ث احل��ا���ش��ري��ن على 
ت��وج��ي��ه ر���ش��ال��ة وا���ش��ح��ة اإىل ق��ادة 
ال��ق��ر���ش��ن��ة وداع��م��ي��ه��م ب��اأن��ن��ا لن 
القر�شنة  م��ع  مت�شاحمني  ن��ك��ون 
تقدمي  �شنوا�شل  وعليه  البحرية 
ال���دع���م ال���ك���ايف ل�����ش��رك��ائ��ن��ا ل��ب��ن��اء 
قدراتهم وال�شيطرة على �شواحلهم 
ومراقبة مياههم معربا كذلك عن 
تطلعه اإىل ا�شتمرار العمل يف هذه 

املبادرة القيمة.

الإمارات ت�شارك يف الجتماع الطارئ ملجل�س اجلامعة العربية ملناق�شة املبادرة الرو�شية اخلا�شة ب�ش�ريا
•• القاهرة-وام:

على  العربية  اجلامعة  ملجل�س  ال��ط��ارئ  الج��ت��م��اع  يف  الإم����ارات  دول���ة  �شاركت 
جلامعة  العامة  الم��ان��ة  مبقر  ام�س  عقد  ال��ذي  الدائمني  املندوبني  م�شتوي 
لدي  ال��دائ��م  ليبيا  م��ن��دوب  بورا�شد  عا�شور  ال�شفر  برئا�شة  العربية  ال���دول 
اجلامعة العربية وم�شاركة الدكتور نبيل العربي الأمني العام جلامعة الدول 
ال��دول��ة لدى  ال��ظ��اه��ري �شفر  ب��ن ن��خ��رة  العربية .  وت��راأ���س م��ع��ايل حممد 
امل�����ش��ارك يف  ال��دول��ة  ال��دائ��م ل��دي اجل��ام��ع��ة العربية وف��د  ال��ق��اه��رة ومندوبها 
بالقاهرة.  الدولة  ب�شفارة  ثالث  �شكرتر  ال�شميلي  وال��ذي �شم علي  الجتماع 

الرو�شية باإخ�شاع الأ�شلحة الكيماوية يف �شوريا لاإ�شراف الدويل على �شرورة 
موا�شلة اجلهود من اأجل احلل ال�شلمي لهذه الأزمة .. موؤكدا اأن احلل ال�شلمي 
ب��داي��ة الأزم���ة واأن���ه ل بديل ع��ن احلل  ه��و اخل��ي��ار ال��ذي تبنته اجلامعة منذ 
ال�شيا�شي م�شتبعدا يف الوقت ذاته جدوى اأي تدخل ع�شكري. وقال العربي انه 
.. داعيا جمل�س الأم��ن لتنفيذ  املبادرة الرو�شية بجدية  التعامل مع  لبد من 
بنود هذه املبادرة عر تبني اآلية جدية وفعالة لو�شع ال�شلحة الكيماوية حتت 
اأن تت�شمن معاقبة مرتكبي  املبادرة لبد  ان هذه  . وا�شاف  ال��دويل  ال�شراف 
ميكن  ل  وال��ت��ي  ال�شرقية  الغوطة  يف  الكيماوية  ال�شلحة  ا�شتخدام  جرمية 
اعتبارها جرمية ت�شقط بالتقادم. و�شدد العربي على املوقف الثابت للجامعة 

 .. ال�شورية  الأزم��ة  ب�شاأن  الرو�شية  املبادرة  اأهمية  العربي  نبيل  الدكتور  واأك��د 
معترا اأنها ت�شكل تطورا هاما يف م�شار معاجلة الأزمة . ونوه العربي بالقرار 
اجل��اري  �شبتمر  بداية  يف  عقد  ال��ذي  العربية  اجلامعة  جمل�س  عن  ال�شادر 
وفقا  مب�شوؤولياتهم  لا�شطاع  ال��دويل  واملجتمع  املتحدة  الأمم  دع��ا  وال��ذي 
الرادعة  الإج���راءات  لتخاذ  ال��دويل  القانون  وقواعد  الدولية  املنظمة  مليثاق 
م�شوؤولياتها  يتحمل  التي  الكيماوي  ال�شاح  جرمية  مرتكبي  �شد  والازمة 
النظام  بها  يقوم  التي  الإب��ادة  وجرائم  لنتهاكات  حد  وو�شع  ال�شوري  النظام 
ملجل�س  الطارئ  الجتماع  اأم��ام  كلمته  يف  العربي  و�شدد  عامني.  منذ  ال�شوري 
املبادرة  ال�شورية ومناق�شة  اليوم املخ�ش�س لبحث م�شتجدات الأزمة  اجلامعة 

العربية مبطالبة جمل�س المن باتخاذ قرار ملزم بالبدء يف حل �شيا�شي من�شود 
لازمة ال�شورية والبدء يف الرتيبات اخلا�شة بعقد موؤمتر جنيف 2 . ولفت 
الأمني العام جلامعة الدول العربية اىل انه �شي�شتعر�س امام اجلل�شة املغلقة 
للمجل�س نتائج ات�شالته مع وزير اخلارجية الرو�شي �شرجي لفروف حول 
جهود حل الزمة ال�شورية ونتائج م�شاوراته مع الطراف القليمية والدولية 
املعنية بالزمة ال�شورية. من جانبه اأكد ال�شفر عا�شور بورا�شد مندوب ليبيا 
لبحث  الج��ت��م��اع  اأه��م��ي��ة  للمجل�س  احل���ايل  الرئي�س  العربية  اجل��ام��ع��ة  ل��دى 
ال��وزاري العربي الأخر  اإطار قرار  تطورات الأزم��ة ال�شورية وم�شتجداتها يف 

بالإبقاء على املجل�س يف حالة انعقاد دائم ملتابعة تطورات الأزمة ال�شورية.

�شندوق معا�شات ومكافاآت التقاعد لأب�ظبي ينتهي من تنفيذ م�شروع خدمات الب�ابة اللكرتونية
على  اأي�شا  بالفائدة  امل�شروع  وع��اد   . املعامات  لإجن��از  الزمني  العمر 
جهات العمل فاأ�شبحت كافة معاماتها مع ال�شندوق تنجز اإلكرونيا 
مما وفر عليهم الكثر من الوقت واجلهد واملرا�شات الورقية . واأعرب 
ال�شندوق عن �شعادته  �شعادة خلف عبداهلل رحمة احلمادي مدير عام 
بالنتائج التي حققها امل�شروع حتى الآن.. موؤكدا اأن امل�شروع �شي�شهم يف 
تعزيز فعالية عمليات ال�شندوق والرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة 
لعمائه . وتقدم احلمادي بال�شكر والتقدير لكافة اجلهات على تعاونها 
مع ال�شندوق خال اإجناز وتفعيل هذا امل�شروع وعلى وجه اخل�شو�س 
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي . من جانب اآخر توجه 
احلمادي بال�شكر لكافة اجلهات التي التزمت با�شتخدام بطاقة الهوية 

يف كافة تعاماتها مع ال�شندوق مما عزز من عملياته واإجراءاته.

اخلدمات حوايل 2056 ا�شتخداما منذ تفعيل اخلدمات الإلكرونية 
اجلهات  م��ن  لل�شركاء  مقدمة  اإل��ك��رون��ي��ة  خ��دم��ات   7 اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
احلكومية و�شبه احلكومية لت�شاهم يف ت�شهيل تبادل البيانات واملعامات 
بني هذه اجلهات وال�شندوق ودعم اإ�شراتيجية حكومة اإمارة اأبوظبي 
يف حت�شني اخلدمات . ومن املقرر اأن يتم اإطاق 12 خدمة اإلكرونية 
مقدمة للمتقاعدين والورثة وامل�شركني يف �شنة 2014 مما �شي�شاهم 
يف حت�شني م�شتوى اخلدمة املقدمة. وكان ال�شندوق قد اأطلق يف وقت 
�شابق برنامج الدورات التدريبية اخلا�س بتوعية جهات العمل امل�شجلة 
اإىل  الرنامج  ه��ذا  تق�شيم  مت  حيت  الإلكرونية  خدماته  ح��ول  لديه 
�شملت  التي  التجريبية  املرحلة  �شمنها  م��ن  اأ�شا�شية  م��راح��ل  خم�س 
تفعيل اخلدمات اإىل 11 جهة عمل �شاركت يف تقييم البوابة واخلدمات 

الإلكرونية ومن ثم مت تفعيل اخلدمات ل� 264 جهة عمل على ثاث 
مراحل متتالية مت خالها اإعداد وتقدمي ور�س عمل تدريبية ملوظفي 
هذه اجلهات . اأما املرحلة الأخرة للرنامج فتمثلت يف تفعيل اخلدمات 
على  موظفيها  ت���درب  �شغرة  كجهات  ت�شنيفها  مت  جهة   1143 ل��� 
خدمات ال�شندوق من خال دليل امل�شتخدم والفيديو التعليمي املتوفر 
على البوابة الإلكرونية . يذكر اأن م�شروع بوابة اخلدمات الإلكرونية 
قد حقق العديد من الفوائد لل�شندوق ومنها التوفر يف الوقت واملوارد 
دقة  وزي���ادة  باملائة   30 ح��وايل  ي�شكل  مبا  والأ���ش��ول  والب�شرية  املالية 
و�شحة املعلومات بن�شبة ت�شل اإىل 5 ر92 يف املائة بح�شب اإح�شائيات 
من  ع��دد  عن  ال�شتغناء  يف  �شاهم  امل�شروع  اأن  كما   . املا�شي  مايو  �شهر 
واخت�شر  واجلهد  الوقت  من  الكثر  تتطلب  والتي  اليدوية  العمليات 

•• اأبوظبي-وام:

اأن��ه��ى ���ش��ن��دوق م��ع��ا���ش��ات وم��ك��اف��اآت ال��ت��ق��اع��د لإم����ارة اأب��وظ��ب��ي تفعيله 
ال�شندوق  بوابة  الآن من خال  اإلكرونية حتى  37 خدمة  ل�  الكامل 
�شمن  وم��ن   .  2012 يونيو  �شهر  يف  اإطاقها  مت  والتي  اللكرونية 
اخلدمات التي مت تفعيلها 17 خدمة خم�ش�شة جلهات العمل امل�شجلة 
و�شبه  حكومية  جهة   775 الآن  حتى  منها  وا�شتفادت  ال�شندوق  لدى 
اإلكرونيا  اإجن��ازه��ا  مت  التي  املعامات  ن�شبة  لت�شل  وخا�شة  حكومية 
خدمة   13 تفعيل  ومت  معاملة   2716 اإىل  املن�شرم  يوليو  �شهر  يف 
وامل�شتحقني  للمتقاعدين  مقدمة  عامة  كخدمات  م�شنفة  اإلكرونية 
واملوؤمن عليهم وجهات العمل وبلغ عدد املرات التي ا�شتخدمت فيها هذه 
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امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�ضارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�ضارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شام اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

املحكمة الحتادية العليا تق�شي بحب�س اأحد املتهمني وبراءة اآخر من تهمة التخابر
•• اأبوظبي-وام:

ق�������ش���ت دائ��������رة اأم�������ن ال�����دول�����ة يف 
اأن  بعد  العليا  الحت��ادي��ة  املحكمة 
العامة  النيابة  ملرافعات  ا�شتمعت 
النفي  و�شهود  املتهمني  وحمامي 
رانفي  القا�شي  برئا�شة  والث��ب��ات 
حم��م��د اب��راه��ي��م رئ��ي�����س ال��دائ��رة 
وع�شوية القا�شيني حممد اأحمد 
واأح��م��د عبد احلميد  ال��ق��ادر  عبد 
حم��م��د وح�������ش���ور مم��ث��ل ال��ن��ي��اب��ة 
العامة حممد م�شطفى البارودي 
اأحمد  ح�شن  اجلل�شة  �شر  واأم���ني 
اأ باك�شتاين   . . م  ح�شن..بحب�س غ 
واإب��ع��اده  ���ش��ن��وات  ث���اث  اجلن�شية 
العقوبة  تنفيذ  ب��ع��د  ال��ب��اد  ع��ن 

األف درهم واأنه كان  مبلغ ثاثني 
يردد على ال�شفارة ملقابلة �شابط 
به  التقى  املذكور..كما  املخابرات 
يف امل�شت�شفى الإي��راين يف دبي ويف 
مطعم يف �شارع الدفاع يف اأبوظبي 
منه  طلب  امل��خ��اب��رات  �شابط  واأن 
ت�����ش��وي��ر الأم�����اك�����ن احل���ي���وي���ة يف 
الدولة وقد ثبت للمحكمة بيقينها 
وا���ش��ت��ق��ر يف وج��دان��ه��ا مب��ا ل ي��دع 
جمال لل�شك اأن ما وقع من املتهم 
بيانه  ال�شالف  النحو  على  الأول 
ت��ت��ح��ق��ق ب���ه ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��ق��ان��ون��ي��ة 
امل��ك��ون��ة ل��ل��ج��رائ��م امل�����ش��ن��دة اإل��ي��ه 
الأمر الذي يتعني الق�شاء باإدانته 
ومعاقبته طبقا ملواد التهام عما 
باملادة 212 من قانون الإجراءات 

نف�س ال�شفارة واأن ذلك الأمر كان 
ه��و ال��غ��ر���س ال��رئ��ي�����ش��ي م��ن ت��ردد 
الأوراق  خلت  وق��د  امل��ذك��ور  املتهم 
من ثمة دليل يقيني على اأن املتهم 
قد كلف من قبل �شابط املخابرات 
املذكور بت�شوير ما قيل باأنه كلف 
ب��ت�����ش��وي��ره واأن����ه اإم��ت��ث��ل اإىل ه��ذا 
التهام  اأنكر  واأنه  التكليف خا�شة 
املن�شوب اإليه وجاءت �شهادة �شهود 
ي�شق  ومل  ا�شتنتاج  جمرد  الإثبات 
اأيا منهم ثمة دليل على �شحة ما 
املذكور قد مت  املتهم  اأن  قرره من 
اإىل  �شعى  اأن��ه  اأو  للتخابر  جتنيده 
ذلك ومل يثبت قيامه بالتعاون مع 
اأو قدم له  املذكور  املخابرات  رجل 
بالدولة  ي�شر  مما  معلومات  ثمة 

وبراءة م . اأ . د اإيراين اجلن�شية.. 
للمحاكمة  تقدميهما  بعد  وذل��ك 
�شباط  اأح���د  م��ع  التخابر  بتهمة 
ال�شفارات  اإحدى  يف  ال�شتخبارات 
الأج��ن��ب��ي��ة يف ال���دول���ة. وق���د ثبت 
ل��ل��م��ح��ك��م��ة ب�����الأدل�����ة وال���ب���ي���ان���ات 
وال���ذي  الأول  امل��ت��ه��م  واع���راف���ات 
كان يعمل �شائقا يف اإحدى الدوائر 
احلكومية احل�شا�شة..اأنه كان على 
ع��اق��ة ب�����ش��اب��ط ل��ل��م��خ��اب��رات يف 
�شفارة تلك الدولة الأجنبية الذي 
للم�شوؤولني  �شور  بالتقاط  كلفه 
ال��زائ��رة لهم واع��رف  الوفود  مع 
باأنه �شلم �شابط املخابرات املذكور 
ب��ط��اق��ات ال��وف��ود ال���زائ���رة للباد 
���ش��ل��م��ه  امل����خ����اب����رات  ����ش���اب���ط  واأن 

اأي  ي��اأخ��ذ م��ن  الإث���ب���ات واأن  ق���وة 
دليا  اإليها  يرتاح  قرينه  اأو  بينه 
حلكمه اإل اإذا قيده القانون بدليل 
اأن  يكفى  واأن���ه  عليه  ين�س  معني 
يت�شكك يف �شحة اإ�شناد التهمة كي 
الأم��ر  مرجع  اإذ  ب��ال��راءة  يق�شى 
يف  اإل��ي��ه  يطمئن  م��ا  اإىل  ذل���ك  يف 
الظاهر من  م��ادام  الدليل  تقدير 
احل��ك��م اأن���ه اأح����اط ب��ال��دع��وى عن 
ب�����ش��ر و ب�����ش��رة..ومل��ا ك���ان البني 
م���ن وق���ائ���ع ال���دع���وى م���ن الأدل����ة 
امل����وؤك����د يف  اأن  ف��ي��ه��ا  امل����ط����روح����ة 
الثاين قد ذهب  املتهم  اأن  الأوراق 
املتهم  رف��ق��ة  املعنية  ال�شفارة  اإىل 
فيما  ق�شية  حل��ل  لل�شعي  الأول 
جن�شية  م��ن  طليقته  وب���ني  ب��ي��ن��ه 

تلك اجلرائم  اأن  اجلزائية وحيث 
وقعت  قد  الأول  للمتهم  بالن�شبة 
وليدة ت�شرف اإجرامي يتحقق به 
التجزئة  يقبل  ل  ال��ذي  الرتباط 
وم����ن ث���م وج����ب اع���ت���ب���اره���ا كلها 
بعقوبة  واح����دة واحل��ك��م  ج��رمي��ة 
الأ����ش���د  ال���و����ش���ف  ذات  اجل���رمي���ة 
اعمال لن�س املادة 88 من قانون 
بالن�شبة  اأما  الحت��ادي.  العقوبات 
املحكمة  راأت  فقد  الثاين  للمتهم 
اجلنائية  املحاكمات  يف  العرة  اأن 
ه����ي ب���اق���ت���ن���اع ق���ا����ش���ي امل���و����ش���وع 
عليه  امل��ط��روح��ة  الأدل���ة  على  بناء 
باإدانة املتهم اأو براءته فا ت�شح 
اإذ  معني  بدليل  بالأخذ  مطالبته 
جعل القانون من �شلطته اأن يزيد 

امل�شوؤولني عنها  اأو �شامة  واأمنها 
ال��وف��ود  م��ن  عليها  امل���رددي���ن  اأو 
الأج��ن��ب��ي��ة وم���ن ث��م ف��ق��د تخلفت 
ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��ج��رمي��ة 
امل�������ش���ن���دة اإل����ي����ه مم����ا ي��ت��ع��ني م��ع��ه 
اإليه  اأ�شند  مم��ا  ب��راءت��ه  الق�شاء 
م��ن   211 امل��������ادة  ب���ن�������س  ع���م���ا 
ق���ان���ون الإج���������راءات اجل���زائ���ي���ة..
املحكمة  حكمت  ذل���ك  ع��ل��ى  وب��ن��اء 
الأول  للمتهم  بالن�شبة   : اأول   :
مب��ع��اق��ب��ت��ه ب��احل��ب�����س مل����دة ث��اث 
اإليه  املن�شوب  الت��ه��ام  عن  �شنوات 
واأم����رت ب��اإب��ع��اده ع��ن ال��دول��ة بعد 
بها..ثانيا  املق�شي  العقوبة  تنفيذ 
: الق�شاء براءة املتهم الثاين مما 

هو من�شوب اإليه. 

نائب وزير خارجية اإيطاليا يزور هيئة ال�ش�ؤون الإ�شالمية

اأيدك�س ي�شارك مبعر�س د�شي الدويل للدفاع والأمن يف لندن 

•• ابوظبي-الفجر:

ا�شتقبل �شعادة الدكتور حممد مطر الكعبي ، مدير عام 
، يف مقر  الإ�شامية والأوق��اف  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
الهيئة باأبوظبي ، �شعادة نائب وزير ال�شوؤون اخلارجية 
الإيطايل لبو بي�شتيلي يرافقه ال�شفر اليطايل لدى 

دولة الإمارات العربية املتحدة والوفد املرافق .
وقد رحب الدكتور الكعبي بالوفد الزائر ، م�شيداً بعمق 
ع��اق��ات ال�����ش��داق��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني ق��ادت��ي الدولتني 

ال�شعبني  ب��ني  فيما  ال��ت��ع��اون  وجم���الت   ، ال�شديقتني 
الإيطايل والإماراتي ،وقد بحث اجلانبان �شبل تطوير 
وم���ن جانبه    . ال��دي��ن��ي  ال�����ش��اأن  يخ�س  فيما  ال��ت��ع��اون 
وا�شتخدامات  التنظيم  مب�شتوى  اليطايل  الوفد  اأ�شاد 
التكنولوجيا الذكية يف تقدمي اخلدمات للجمهور من 
اأج��واء الت�شامح والتعاي�س  اأثنوا على  ، كما  قبل الهيئة 
ال��دي��ن��ي ال�����ش��ائ��دة يف جم��ت��م��ع الإم������ارات ، والح����رام 
والتقدير الذي تناله جميع الطوائف الدينية املتواجدة 

يف مدن الدولة وبقية التجمعات العمالية .

•• اأبوظبي-وام:

ي�����ش��ارك م��ع��ر���س وم��وؤمت��ر ال��دف��اع ال����دويل اأي��دك�����س يف 
الأب���رز يف قطاع  والأم���ن احل��دث  للدفاع  د�شي  معر�س 
ت�شت�شيفه  وال��ذي  العامل  الدفاع والأم��ن على م�شتوى 
العا�شمة الريطانية لندن خال الفرة من 10 اإىل 
للمعار�س  لندن  اإك�شل  مركز  يف  اجل��اري  �شبتمر   13
للمعار�س  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  قبل  م��ن  اململوك 
املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���وج���ه���ات  اب�����رز  واأح������د  اأدن���ي���ك 
الأوروب���ي���ة  ال��ق��ارة  وامل���وؤمت���رات يف  امل��ع��ار���س  ب�شناعتي 

واململكة املتحدة.
وقال �شالح املرزوقي الرئي�س التنفيذي ملعر�س وموؤمتر 
الدفاع الدويل اأيدك�س حول اأهمية هذه امل�شاركة يعتر 
املتخ�ش�شة يف  امل��ع��ار���س  واأب���رز  اأه��م  م��ن  د�شي  معر�س 
جم���ال م��ع��دات ال���دف���اع والأم�����ن ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ع��امل 
وي��ح��ر���س ك��ب��ار ���ش��رك��ات ال��دف��اع و�شانعو ال��ق��رار حول 
ال��دويل ملا يوفره من  العامل على ح�شور ه��ذا احل��دث 
حول  وال���روؤى  النظر  وجهات  وت��ب��ادل  للتعارف  من�شة 

اأحدث تقنيات املنظومات الدفاعية والأمنية.«.
قوية  اإم��ارات��ي��ة  م�شاركة  اإىل  نتطلع  امل��رزوق��ي  واأ���ش��اف 
اأيدك�س يف هذا احلدث  الهام فم�شاركة  يف هذا احل��دث 

املعر�س على  لتعزيز مكانة  ثمينة  تعد فر�شة  ال��دويل 
التي  ال��ك��ب��رة  بالفر�س  وال��ت��ع��ري��ف  ال��دول��ي��ة  ال�شاحة 
�شي�شهد  د�شي  اأن معر�س  للعار�شني خ�شو�شا  يقدمها 
الع�شكرية  ال�شناعات  �شركات  لأ�شخم  وا�شعة  م�شاركة 
اأن يجتذب  املتوقع  العامل ومن  والأمنية على م�شتوى 
األ��ف زائ��ر مما يوفر لنا فر�شة حقيقية   30 اأك��ر من 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ع��ار���ش��ني  اأه���م  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  لتعزيز 
جناح  تنظيم  على  اأي��دك�����س  ي�شرف  و���ش��وف  الدويل”. 
اإماراتية  اأربع �شركات  الإم��ارات يف د�شي والذي �شي�شم 
ال��دف��اع ت�شمل  واأنظمة  الأم���ن  تعمل يف جم��ال م��ع��دات 
�شركات توازن و�شوفيا للتجارة و�شركة مبادلة وجملة 
درع الوطن اإ�شافة اإىل اأيدك�س. جدير بالذكر اأن الدورة 
ال�شابقة ملعر�س اأيدك�س 2013 حققت جناحا تاريخيا 
وت�شجيل  دول��ة   59 112 عار�شا من  و  األ��ف  بح�شور 
ح�شور اأكر من 80 األف زائر ما جعلها الدورة الأكر 
ف��ع��ال��ي��ات��ه قبل  اإط����اق  ع��ل��ى الإط����اق للمعر�س م��ن��ذ 

عقدين من الزمن.
و�شاهم يف ت�شجيل هذا النجاح التاريخي اإقامة فعاليات 
م�شاحة  وت�شاعفت  نافدك�س  البحري  الدفاع  معر�س 
ال��ع��ر���س وارت���ف���ع ع���دد ال��ع��ار���ش��ني اإىل اأك����ر م��ن 80 

�شركة.

البيئة واملحميات الطبيعية بال�شارقة ت�شتقبل الطلبة اجلدد 
••ال�صارقة-وام:

نظمت هيئة البيئة واملحميات الطبيعية حفل ا�شتقبال للطلبة اجلدد يف عدد من 
مدار�س اإمارة ال�شارقة للعام الدار�شي اجلديد حتت �شعار مرحبا مدر�شتي . ياأتي 
ذلك يف اإطار حر�س الهيئة على تنمية الفكر البيئي لطلبة املدار�س و�شرورة ن�شر 
التوعية والتثقيف البيئي جلميع اأفراد و�شرائح املجتمع بهدف حفظ الروات 
للتعليم  الغافية  الهيئة يف مدر�شة  تنوعها احليوي. ونظمت  الطبيعية و�شون 
الأ�شا�شي بال�شارقة العديد من الأن�شطة البيئية املتنوعة ت�شمنت عر�شا مل�شرح 
الدمى بعنوان ق�شة املتحف تناول �شرح اأق�شام متحف التاريخ الطبيعي والنباتي 
يف منتزه ال�شحراء التابع للهيئة بالإ�شافة اىل عر�س ل�شخ�شية �شجرة الغافة. 

ومت توزيع علب بذور �شجرة الغاف واملغلف التعليمي لق�شة يوم يف ال�شحراء 
وبور�شورات الهيئة ومراكز منتزه ال�شحراء التابعة للهيئة والذي ي�شم مركز 
ومزرعة  والنباتي  الطبيعي  التاريخ  ومتحف  العربية  اجلزيرة  �شبه  حيوانات 
بالإنقرا�س.  املهددة  الرية  العربية  واإكثار احليوانات  الطفال ومركز حماية 
اأولياء  100 طالب جديد من ال�شف الأول الإبتدائي مع  �شارك يف الرنامج 
اجل��دد يف  الطلبة  ا�شتقبال  الهيئة يف  �شاركت  ال�شرقية  املنطقة  ويف   . اأم��وره��م 
مدار�س مدينة خورفكان بتوزيع الهدايا وتقدمي عر�س لل�شخ�شيات الكرتونية 
املحببة لدى الأطفال وتوعية الأطفال ب�شرورة املحافظة على البيئة املدر�شية 
من التلوث ورمي النفايات بالماكن املخ�ش�شة لها بالإ�شافة اىل املحافظة على 

احلديقة املدر�شية بعدم قطع ال�شجار والزهور.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

 اإدارة الت�سجيل التجاري
ق�سم العالمات التجارية

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم وكيل : 
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ :2012/5/3    املودعة حتت رقم: 173015  
با�ش��م:بنك امل�شرق �س.م.ع            

وعنوانه :�س.ب:1250 ، دبي ، هاتف: 22077624 - 04 ، فاك�س: 4247256 - 04
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 العمال امل�شرفية واملالية .
الواق�عة بالفئة:36

 Sn باللغة الجنليزية مكونه من مقطعني   Snapp و�شف العامة:عبارة عن كلمة 
باللون الرتقايل و app باللون الزرق ونقطة باللون الزرق وعلى ي�شار الكلمة �شورة 
ال�شم�س  ل�شروق  �شورة  اليمني  جهة  من  ويعلوها  الرتقايل  باللون  متحرك  لهاتف 
وهي  الزرق  باللون  الجنليزية  باللغة  عبارة  الثاين  ال�شطر  ويف  الرتقايل  باللون 
Revolutionary mobile banking from Mashreq وترجمتها باللغة العربية هي 
ثورة اخلدمات امل�شرفية عر الهاتف املتحرك من امل�شرق ويف ال�شطر الثالث والخر 
عبارة باللغة الجنليزية باللون الرتقايل وهي Get Snapp. Get Going وترجمتها 

باللغة العربية اح�شل على �شناب وانطلق وخلفية العامة باللون البي�س  .
ال�ش��راطات: .

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة 
القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية
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اأخبار ال�شاعة: دعم مطلق لل�شباب الإماراتي
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتهلت ن�شرة اأخبار ال�شاعة مقالها الفتتاحي ام�س بالكلمات اخلالدة 
للوالد املوؤ�ش�س املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه .. اإنني اأوؤمن بال�شباب ول بد اأن يتوىل امل�شوؤولية ال�شباب 
دام متحم�شا  ينق�شه احلما�س وما  فال�شباب ل  الباد  اأبناء  املثقف من 
وموؤمنا بوطنه فاإنه قادر على ا�شتيعاب كل جديد .. واأكدت اأنها كلمات 
تعك�س الأ�شا�س املتني الذي قامت عليه جتربة التنمية الرائدة يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة عر الإميان باأن نه�شة الأمم تقوم على عقول 
ال�شمو  �شار عليه وكر�شه �شاحب  نهج  �شبابها وهو  و�شواعد وطموحات 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بالقول والعمل 

التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شراتيجية.. ولئن 
كانت القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات توؤمن وما زالت بقدرات ال�شباب 
واأن م�شتقبل الوطن يعتمد بالأ�شا�س على م�شاركتهم..فاإنها ظلت على 
التعلم  خيارات  وتو�شيع  اإع��داده��م  على  دوؤوب  وجهد  بجد  تعمل  العهد 
يف  ت�شعهم  ثم  وم��ن  خارجه  اأو  الوطن  داخ��ل  �شواء  اأمامهم  والتدريب 
مقدمة ال�شفوف وحتر�س على اإ�شناد امل�شوؤوليات املهمة اإليهم يف م�شرة 
التنمية .. م�شرة اإىل اأن �شباب الوطن اأثبت جدارته يف كل املواقع التي 
عمل ويعمل بها وقدرته على ال�شطاع بامل�شوؤوليات املوكلة اإليه وهذا 
يف  احلكيمة  قيادتنا  تبنتها  وم�شتقبلية  وثاقبة  وا�شحة  لروؤية  نتيجة 
الروة  هو  الإن�شان  ب��اأن  اإميانها  منطلق  من  قدراته  وا�شتثمار  تطوير 
احلقيقية التي من املهم تنميتها لتحقيق النه�شة ال�شاملة. وبينت اأنه 

بال�شباب  الهتمام  على  دائما  اهلل  حفظه  �شموه  توجيهات  توؤكد  حيث 
اإبداعاتهم  ودع��م  التنمية  يف  مل�شاركتهم  املنا�شبة  ال��ظ��روف  كل  وتوفر 
الطريق  ع��ن  ب��ه��م  ل��ان��ح��راف  حم����اولت  اأي  م��واج��ه��ة  يف  وحت�شينهم 
ال�شحيح . وحتت عنوان دعم مطلق لل�شباب الإماراتي قالت اإن كلمات 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة خال ا�شتقباله م�شاركني يف برنامج �شفراء 
�شباب الإمارات موؤخرا..عرت عن روؤية الدولة لدور ال�شباب وموقعهم 
يف حا�شر الوطن وم�شتقبله حيث اأكد �شموه اأن توجيهات �شاحب ال�شمو 
معرفته  وتطوير  ورعايته  الإم��ارات��ي  ال�شباب  دعم  توؤكد  الدولة  رئي�س 
القناعة  اإىل  ا�شتنادا  والتدريب  التعليم  ومهارته ومتكينه من موا�شلة 
الرا�شخة باأن ال�شباب هم م�شتقبل وعماد هذا الوطن . واأ�شافت الن�شرة 

واملبا�شر  والإيجابي  امل�شتمر  بالتفاعل  الر�شيدة  القيادة  اهتمام  اإطار  يف 
خا�شة.. اأهمية  ال�شباب  م��ع  التوا�شل  تعطي  فاإنها  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  م��ع 
معهم  املبا�شر  التوا�شل  على  حر�شها  م��ن  يت�شح  م��ا  ه��ذا  اأن  م�شيفة 
اأفكارهم وروؤاه��م كما تعمل على تعزيز القيم الإيجابية  اإىل  وال�شتماع 
التع�شب والتطرف  الآخر ونبذ  لديهم مثل النفتاح والت�شامح وقبول 
افتتاحيتها  ال�شاعة يف ختام  اأخبار  واأك��دت  اجتاهه.  اأو  كان م�شدره  اأي��ا 
اأي نزعات متطرفة ومثل ول  ال��دوام  الإماراتي رف�س على  ال�شباب  اأن 
يزال حائط �شد قويا ومنيعا يف مواجهة اأي حماولت من قبل القوى 
�شامة  من  النيل  اأو  الإم��ارات��ي  املجتمع  لخ��راق  واملتع�شبة  املتطرفة 
امل�شتقبل  اأمان املجتمع واأمله يف  ن�شيجه الثقايف لأن ال�شباب هم �شمام 

واأداته يف مواجهة التحديات اأيا كانت طبيعتها. 
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خالل فعاليات رم�ضان عجمان.. تقوى واإميان يف دورتها ال�ضابعة  

عبد العزيز النعيمي يكرم دائرة البلدية والتخطيط وي�شيد برعايتها الذهبية وخدماتها املتميزة 

بلدية الفجرية ت�قع اتفاقية مع اإماراتك لتقدمي خدمة الدفع الإلكرتوين

بلدية عجمان تعلن عن اإطالق جائزة عجمان للزراعة يف دورتها الثانية بفئة اأجمل حديقة منزلية داخلية وخارجية

•• عجمان – حممود علياء : 

العزيز بن حميد  ال�شيخ عبد  كرم 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
البلدية  دائ��رة  بعجمان  ال�شياحية 
لرعايتها  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال���ذه���ب���ي���ة ل���ف���ع���ال���ي���ات رم�������ش���ان 
ع��ج��م��ان ت��ق��وى واإمي�����ان يف دورت���ه 
ال��رع��اة  جمموعة  �شمن  ال�شابعة 
وامل�����ش��اه��م��ني يف جن��اح��ه��ا وال��ت��ي 

ل���ل���دورة وال�����ذي اإق��ام��ت��ه الأم���ان���ة 
عجمان  ت��ن��ف��ي��ذي  ملجل�س  ال��ع��ام��ة 
يف امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف ال��ت��اب��ع ل����وزارة 
املجتمع  وال�شباب وخدمة  الثقافة 
اأم�س حتت رعايته  اأول  يف اجلرف 
���ش��ع��ي��د �شيف  امل��ه��ن��د���س  ب��ح�����ش��ور 
للمجل�س  العام  الأم��ني  املطرو�شي 
وع�����دد م���ن امل�����ش��ئ��ول��ني ب����الإم����ارة 
واأع�شاء اللجنة املنظمة للفعاليات 
ع��ل��ي حممد  الأ����ش���ت���اذ  وت�����ش��ل��م   .

عجمان  ت��ن��ف��ي��ذي  ملجل�س  ال��ع��ام��ة 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال����ت����ي ك������ان ل���ه���ا وق������ع ع���ظ���ي���م يف 
ن��ف��و���س امل��ت��اب��ع��ني ل��ه��ا م���وؤك���دا ب��ان 
م���ا ت���ق���وم ب���ه ال����دائ����رة م���ا ه���و اإل 
املجتمعية  م�شوؤولياتها  م��ن  ج��زء 
توفر  ومن منطلق حر�شها على 
ل�شركائها  اللوج�شتية  اخل��دم��ات 
الإ�شراتيجيني بالإمارة وخارجها 

يف كافة املنا�شبات.

ملجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  نظمتها 
البلدية  دائ����رة  ع��ج��م��ان  ت��ن��ف��ي��ذي 
�شهر  خ��ال  بعجمان  والتخطيط 
رم�����ش��ان امل���ب���ارك امل��ا���ش��ي واأ����ش���اد 
���ش��م��وه ب��ج��ه��ود ال���دائ���رة امل��ت��م��ي��زة 
الدعم  الريادي يف تقدمي  ودوره��ا 
اأي��ام  طيلة  للفعاليات  اللوج�شتي 
يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  الف�شيل  ال�شهر 

الإمارة . 
ج��اء ه��ذا خ��ال احل��ف��ل اخلتامي 

لقطاع  التنفيذي  املدير  املويجعي 
اخلدمات امل�شاندة بالدائرة ممثا 
ل��ه��ا ال����درع ال��ت��ك��رمي��ي ال����ذي ق��دم 

للرعاة خال احلفل.
ل�شمو  �شكره  عن  املويجعي  اأع��رب 
ال�شيخ عبد العزيز النعيمي با�شمه 
ال��دائ��رة على ه��ذا التكرمي  وا���ش��م 
التكاملية  ال��ع��اق��ة  يعك�س  ال���ذي 
احلكومية  والإدارات  القيادة  بني 
الأم��ان��ة  الإم�����ارة مثمنا ج��ه��ود  يف 

•• دبي-وام:

وق��ع��ت ب��ل��دي��ة ال��ف��ج��رة اإت��ف��اق��ي��ة 
م���ع ���ش��رك��ة اإم����ارات����ك ال��ع��ام��ل��ة يف 
جم������ال ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات 
املنطقة  يف  الإلكرونية  واحل��ل��ول 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات ال��دف��ع 

الإلكروين.
�شحفي  بيان  يف  ال�شركة  واأ���ش��ارت 
وزعته ام�س بدبي اإىل اأنه مبوجب 
اإماراتك خدمات  العقد توفر  هذا 

ال���ت���ج���اري���ة وت���راخ���ي�������س ال���ب���ن���اء 
والراخي�س  ال�����ش��ه��ادات  واإ���ش��دار 
اخل��ا���ش��ة ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��راين 
وغرها اإ�شافة اىل اخلدمات التي 
اإ�شافتها  اأو  ا�شتحداثها  يتم  ق��د 

م�شتقبا.
واأعرب �شعادة ثاين عبداهلل الزفني 
اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
هذه  بتوقيع  �شعادته  عن  اإماراتك 
التفاقية مع بلدية الفجرة التي 
ت�����ش��ع��ى دائ���م���ا اىل ت��ق��دمي اأف�����ش��ل 

����ش���ي���ف الأف������خ������م م����دي����ر ب���ل���دي���ة 
ال��ف��ج��رة اأه��م��ي��ة ال���ش��ت��ف��ادة من 
اإىل  ..م�����ش��را  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
اأن ب��ل��دي��ة ال��ف��ج��رة ت��ع��م��ل دائ��م��ا 
اأعلى  اىل  الرتقاء بخدماتها  على 
امل�شتويات. وذكر اأن خدمات الدفع 
الإل���ك���روين ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ب��واب��ة 
ن���ق���ودي ���ش��ت��ق��دم ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني 
واملعاير  ال�شرية  م�شتويات  اأعلى 
الأمنية من خال بنيتها التحتية 

املتطورة. 

اخلدمات  ور���ش��وم  الفواتر  ���ش��داد 
وامل���ع���ام���ات ب��ا���ش��ت��خ��دام ب��واب��ت��ه��ا 
با�شم  املعروفة  الإلكروين  للدفع 
ن����ق����ودي وال����ت����ي ق���ام���ت ال�����ش��رك��ة 
باإدارتها  ببنائها وتطويرها وتقوم 

والإ�شراف عليها.
ومتكن بوابة نقودي عماء بلدية 
م�شتحقات  ����ش���داد  م���ن  ال��ف��ج��رة 
التي  واملعامات  ور�شوم اخلدمات 
ت��ق��دم��ه��ا ال��ب��ل��دي��ة ع���ر م��وق��ع��ه��ا 
اللكروين والتي ت�شمل الرخ�س 

اخلدمات لعمائها.
ت�����اأت�����ي يف  الت����ف����اق����ي����ة  ان  وق��������ال 
اإط��������ار ����ش���ع���ي اإم������ارات������ك ال����دائ����م 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ت����ط����وي����ع  اإىل 
خل���دم���ة ال���ع���م���ل���ي���ات ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
ل����ل���������ش����رك����اء ال�����ش����رات����ي����ج����ي����ني 
واجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة ب���ال���دول���ة 
وت���ع���زي���ز ق���درات���ه���ا ع��ل��ى م��واك��ب��ة 
واحللول  التكنولوجية  التطورات 

الإلكرونية.
م����ن ج��ه��ت��ه اأك������د ����ش���ع���ادة حم��م��د 

للم�شاركة  معتمدة  م��ع��اي��ر  ع���دة 
من  للحديقة  ال��ع��ام  املظهر  منها 
اخل�شراء  امل�شطحات  وج��ود  حيث 
،واأحوا�س  النباتية  فيها،والأ�شوار 
ال���زه���ور ف��ي��ه��ا،وم��غ��ط��ي��ات ال��رب��ة 
،والأ���ش��ج��ار امل��ث��م��رة ،وال�����ش��ج��رات 
ال�شغرى وتوفر مواقع متخ�ش�شة 
اآمنة للعب الأطفال. وكذلك معيار 

•• عجمان ـ الفجر 

واحل��دائ��ق  ال���زراع���ة  اإدارة  اأع��ل��ن��ت 
العامة بدائرة البلدية والتخطيط 
ب��ع��ج��م��ان ع����ن اإط���اق���ه���ا ج���ائ���زة 
عجمان للزراعة يف دورتها الثانية 
اخل���ا����ش���ة ب��ف��ئ��ة اأج����م����ل ح��دي��ق��ة 
حيث  وخ��ارج��ي��ة،  داخ��ل��ي��ة  منزلية 
دع������ت ج���م���ه���ور اإم�����������ارة ع��ج��م��ان 
بالت�شجيل لديها خلو�س التناف�س 
ع����ل����ى اجل������ائ������زة ع�����ر الت���������ش����ال 
 80026 امل���ج���اين  ال���رق���م  ع��ل��ى 
مل��رك��ز ال��ت��وا���ش��ل ال��ت��اب��ع ل��ل��دائ��رة. 
اإط���اق اجل��ائ��زة حر�شا من  ج��اء 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ را�����ش����د ب����ن ح��م��ي��د 
برجمة  ال��دائ��رة  رئي�س  النعيمي 
ال��زراع��ي��ة  عجمان  اإ�شراتيجيات 
امل��زروع��ة  الأرا����ش���ي  ن�شبة  ب��زي��ادة 
زي����ادة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة   5% اإىل 
وت�شجيع  امل�����ش��اح��ات  و  امل�شطحات 

زراعة النباتات البيئية التي تتواءم 
والبيئة  اخلليجية  املنطقة  ومناخ 
الثقافة  ون�شر   ، بالإمارات  املحلية 
الزراعية البيئية وتر�شيد النفقات 
م�����ن خ�������ال امل�������ش���اه���م���ني ورف�����ع 
املرتبطة  البيئية  املعاير  م�شتوى 
بالزراعة يف اإمارة عجمان. وك�شف 
اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ري  �شيف  اأح��م��د 
الزراعة واحلدائق العامة بالدائرة 
عن معاير اجلائزة م�شرا اإىل اأن 
اإدارة الزراعة واحلدائق العام �شوف 
امل�شاركة  ط��ل��ب��ات  با�شتقبال  ت��ب��داأ 
 80026 توا�شل  رق��م  عر  فيها 
،لفتاً باأن تقييم امل�شاركات �شيكون 
من خال جلنة خمت�شة مبعاينة 

احلدائق امل�شاركة يف امل�شابقة.
ت��خ�����ش��ي�����س  اأن����������ه مت  واأو���������ش��������ح 
اجل��ائ��زة يف دورت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة لفئة 
اأج��م��ل ح��دي��ق��ة م��ن��زل��ي��ة )داخ��ل��ي��ة 
ه��ن��اك  اأن  م��و���ش��ح��ا  –خارجية( 

امل��م��رات  ت��وف��ر  املعاير  �شمن  م��ن 
،والر جولت ،واملقاعد ،والنوافر 
وال�������ش���الت ،وم�������ش���اق���ي ال��ط��ي��ور 
واحليوانات ،والإ�شاءة ،واملزهريات 
ال�شخور  ا�شتخدام  م��دى  وقيا�س 
واحل�����ش��ا ون�������ش���ارة اخل�����ش��ب فيها 

،ووجود األعاب خا�شة بالأطفال.
وقال مدير اإدارة الزراعة واحلدائق 
التي  املناطق  باأن  بالدائرة  العامة 
�شتغطيها امل�شابقة هو مركز اإمارة 
تن�شوي  ال��ت��ي  وامل��ن��اط��ق  ع��ج��م��ان 
املنامة  ومناطق  م�شاحتها  �شمن 
وم�����ش��ف��وت م��ع��رب��ا ع��ن ط��م��وح��ات 
اأن ت��دخ��ل ك��اف��ة الأ���ش��ر  ال����دائ����رة 
امل���واط���ن���ة وامل��ق��ي��م��ة يف م��ن��اف�����ش��ات 
على  التناف�س  خ��ال  م��ن  زراع��ي��ة 
فئات اجلائزة وفق معايرها التي 
بالإمارة  املحلية  والبيئة  تتنا�شب 
جمهور  ب��ني  التناف�شية  وت��واك��ب 
الإمارة يف اإن�شاء احلدائق املنزلية.

والكهرباء  املياه  ا�شتهاك  تر�شيد 
فيها من حيث ا�شتخدام الري الآيل 
بحالة  املحاب�س  �شناديق  ووج���ود 
ال�شطحية  ال�شبكة  ،ووج��ود  جيدة 
،والري بالتنقيط ،والري بالر�س. 
ا�شتهاك  تر�شيد  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال���ك���ه���رب���اء وك����ف����اءة ال��ت��و���ش��ي��ات 
كابات  وج��ود  ،وع���دم  الكهربائية 
الأر���س  على  مك�شوفة  اأ���ش��اك  اأو 
،ووج������ود ط��ف��اي��ات ح��ري��ق ،وع����دم 
مام�شة  كهربائية  اأ�شاك  وج��ود 
للمياه مو�شحا باأن هناك معاير 
ا�شتخدام  منها  الكهرباء  لر�شيد 
ال���ط���اق���ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة وا���ش��ت��خ��دام 
تقنيات متطورة لتقليل ا�شتهاك 
امل�����ي�����اه. ك���م���ا ت��ت�����ش��م��ن م��ع��اي��ر 
اجلائزة ما يتعلق بالزراعة البيئية 
حملية،وجود  ن��ب��ات��ات  وج���ود  مثل 
ال�����ش��ب��اري��ات ب��احل��دي��ق��ة ،ووج����ود 
اأ�شجار النخيل. واأ�شار املهري باأن 
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•• راأ�ص اخليمة – الفجر  

راأ���س  ق��ال حممد �شقر الأ�شم مدير ع��ام دائ��رة بلدية 
التي  اخليمة  ب��راأ���س  التطويرية  امل�شاريع  ان  اخليمة 
جت�شد  كونها  م��ن  وتنطلق  ���ش��روري��ة  البلدية  تنفذها 
اخلدمات  م�شرة  لدفع  الهادفة  الدائرة  ا�شراتيجية 

نحو اجلودة والتميز .
 واأ�شاف اإن دائرة البلدية حتر�س على مواكبة الزدهار 
ال�شمو  �شاحب  وتوجهات  بدعم  الإم���ارة  ت�شهده  ال��ذي 
الأعلى  املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 

حاكم اإمارة راأ�س اخليمة - حفظه اهلل .
ج����اء ذل����ك مب��ن��ا���ش��ب��ة ق����رب الن���ت���ه���اء م���ن اخل��ري��ط��ة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ش��روع حت��دي��ث اخل��رائ��ط 
والبيانات الرقمية وم�شروع اخلريطة اخلا�شة مبواقع 

املخلفات .
ق�شم  رئي�س  الطويل  املهند�شة منى  ذكرت  ومن جهتها 
التاريخية  اخل��ري��ط��ة  م�����ش��روع  اإن  امل��ك��ان��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

اإجن��از  يعني   )85% ح���وايل  الإجن����از منه  )ال���ذي مت 
خريطة �شاملة تت�شمن املواقع الأثرية اخلا�شة باإمارة 

راأ�س اخليمة ومن املتوقع النتهاء منه نهاية العام .
وا���ش��ت��ط��ردت ق��ائ��ل��ة : اأم����ا م�����ش��روع حت��دي��ث اخل��رائ��ط 
والبيانات الرقمية فهو يعني ا�شتخدام برنامج Gis يف 
التابعة لاإدارة وال�شتعداد  والبيانات  اأعمال اخلرائط 
 SAB مل�����ش��روع  بالتنفيذ  وال��ب��دء  اخل��رائ��ط  لتحديد 
وال�����ذي ي��ه��دف مل�����ش��روع اخل��ري��ط��ة اخل��ا���ش��ة مب��واق��ع 
املتعاملني اخلارجيني لتح�شني  وتاليا خدمة  املخلفات 

الو�شع ال�شحي والبيئي لاإمارة .
 وتابعت الطويل يف اطار تنفيذ تلك اجلهود التطويرية 
مت حفر اأربعة قطاعات من اأ�شل ت�شعة قطاعات لراأ�س 
الأوىل  املرحلة  الأربعة  القطاعات  هذه  ومتثل  اخليمة 
اأماكن  ملعرفة  اخلرائط  يف  وو�شعها  البيانات  لتجميع 
جتمع املخلفات باأنواعها وبعد النتهاء من الإجناز �شيتم 
املو�شوعة  اخلطة  لتنفيذ  الأ�شغال  دائ��رة  اإىل  ار�شالها 

لديهم لغاية ت�شحيح اأماكن توزيع املخلفات.

رعاية ال�شباب تطلق حزمة من �شبع ع�شرة خدمة اإلكرتونية للمتعاملني

دار الرب تدع� لتم�يل وجتهيز �شيارات الإ�شعاف اخلريي والإغاثي

•• دبي-وام:

اأط��ل��ق��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة 
ال�����ش��ب��اب وال���ري���ا����ش���ة ح���زم���ة من 
املتمثلة  الإل��ك��رون��ي��ة  اخل���دم���ات 
�شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  خ��دم��ة   17 يف 
تي�شر اإجراءات تراخي�س الأندية 
اإ���ش��دار  مثل  اخل��ا���ش��ة  الريا�شية 
ريا�شية  اأن�شطة  واإ�شافة  وجتديد 
ج���دي���دة وغ���ره���ا م���ن اخل���دم���ات 
ال���ت���ي ���ش��ت��ت��ي��ح مل��ت��ع��ام��ل��ي ال��ه��ي��ئ��ة 
ب�شكل  ومتابعتها  عليها  التقدمي 
اإبراهيم  �شعادة  واأعرب  اإلكروين. 
للهيئة  ال���ع���ام  الأم�����ني  ع��ب��دامل��ل��ك 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ه��ذا الإجن�����از وه��ذا 
ال��ت��م��ي��ز ال����ذي ي�����ش��ي��ف لإجن�����ازات 
ال�شورة  ولتح�شني  الكثر  الهيئة 
متوجها   .. للمتعاملني  الذهنية 
ب��ال�����ش��ك��ر اجل���زي���ل ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل 
اخلدمات  تطوير  يف  �شاهم  ال��ذي 
الإل��ك��رون��ي��ة وال��و���ش��ول ب��ه��ا اإىل 
اإدارت����ي  امل�����ش��ت��وى متمثا يف  ه���ذا 
ال���درا����ش���ات وال��ت��ط��وي��ر وال�����ش��وؤون 
اإط��اق  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  الريا�شية. 
اخل������دم������ات الإل�����ك�����رون�����ي�����ة ج���اء 
ان����ط����اق����ا م�����ن ت����وج����ه ال���ق���ي���ادة 
ال��ر���ش��ي��دة ل��ل��ت��ح��ول الإل���ك���روين 
الذكية  الإل��ك��رون��ي��ة  واحل��ك��وم��ة 
الأم����ر  واأن  ال��ط��ري��ق  ب���داي���ة  ت��ع��د 
يتطلب املزيد من التفاعل امل�شتمر 
متعاملي  م���ع  ال��دائ��م��ة  وامل��ت��اب��ع��ة 
ال���ه���ي���ئ���ة م�����ن اخل���������ارج وم���ع���رف���ة 
م���ت���ط���ل���ب���ات���ه���م واح���ت���ي���اج���ات���ه���م. 
واأ���ش��اف اإن ال��ت��ح��ول الإل��ك��روين 
للخدمات ي�شهد جناحات متتالية 
املزيد  اهتمام  ي�شتقطب  ولي���زال 

م�شروع  عن  ال��ر  دار  جمعية  اأعلنت 
مت��وي��ل وجت��ه��ي��ز ���ش��ي��ارات الإ���ش��ع��اف 
املر�شى  مل�شاعدة  والإغ��اث��ي  اخل��ري 
وامل�����ش��اب��ني م���ن الأي����ت����ام وال���ف���ق���راء 
وامل�������ش���اك���ني والأ�������ش������ر امل���ت���ع���ف���ف���ة يف 
الأماكن ال�شعبية الفقرة اأو حلالت 
ال��رع��اي��ة  اإىل  تفتقر  ال��ت��ي  ال���ك���وارث 
الطبية ببع�س الدول التي تنفذ فيها 
وبالتن�شيق مع  اجلمعية م�شروعاتها 
�شفارات دولة الإم��ارات بها، وتتفاوت 
ت��ك��ل��ف��ة ����ش���ي���ارة الإ�����ش����ع����اف امل��ج��ه��زة 
يف ب��ع�����س ال�����دول ل��ت��ب��داأ مب��ب��ل��غ 92 
مبلغ  اأخ�����رى  دول  ويف  دره�����م،  األ����ف 
األ�����ف دره�����م ك��ح��د م��ت��و���ش��ط،   191
ويف غ���ره���ا ت�����ش��ل ق��ي��م��ة ال�����ش��ي��ارة 
األ��ف دره��م ووفقاً   236 املجهزة اإىل 
لاحتياجات. وقد �شبق جلمعية دار 
�شيارة  اأن نفذت م�شروع جتهيز  الر 
الإ�شعاف ملراكز طبية خرية ببع�س 
الدول ولكن على نطاق حمدود وفق 
املتاحة  وجهودها  اجلمعية  اإمكانيات 
املناطق  يف  ال�شيارات  هذه  ل�شتخدام 
التي ل توجد بها هذه اخلدمة �شمن 
م�شاريع دار الر اخلرية والإغاثية 

التي حتتاج اإىل متويل.

ال�شباب  ق��ط��اع��ي  يف  املعنيني  م��ن 
والريا�شة بعد اأن اأثبت قدرته على 
تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم وما 
هو  م��ا  تطوير  م��ن  ال��ي��وم  ن�شهده 

اإلاأحد لبناتنا يف التطوير.
من جانبه قال خالد عي�شى املدفع 
الأم�������ني ال����ع����ام امل�������ش���اع���د ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
تطوير  ع��ل��ى  حت��ر���س  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن 
الإم��ارات  اخلدمات وفقا لرنامج 
ل���ل���خ���دم���ة احل����ك����وم����ي����ة امل���م���ي���زة 
وت��ق��دمي اخل���دم���ات الإل��ك��رون��ي��ة 
املرنة للعماء مبا يواكب املعاير 
العاملية املعا�شرة لذا عملت الهيئة 
من خال فريقي عمل متكاملني 
التقني  الفني  اجلانب  يف  اأحدهما 
الإداري  اجل�����ان�����ب  يف  والآخ�����������ر 
اأعيننا  ن�شب  وا�شعني  املعلوماتي 

ر�شا املتعاملني يف املقام الأول.
امل�����ش��روع ي�شع  اأن  واأو���ش��ح امل��دف��ع 

التي  الأه���داف  من  العديد  اأمامه 
تدعم املتعامل ومن اأهمها اإمكانية 
التقدمي على اخلدمة يف اأي زمان 
الوقت  توفر  اإىل  اإ�شافة  وم��ك��ان 
واجل��ه��د ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل اخل��ارج��ي 
وت��ب�����ش��ي��ط وت�����ش��ه��ي��ل الإج��������راءات 
الازمة للح�شول على الراخي�س 
م��ن خ���ال ن��اف��ذة واح����دة ت�شاهم 
يف ت���ع���زي���ز جت���رب���ة ال���ع���م���اء م��ن 
ح��ي��ث م�����ش��ت��وى ت��ق��دمي اخل��دم��ات 
وحت�������ش���ني ال����ك����ف����اءة ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 

لعمليات الراخي�س اليومية.
زيادة  اإىل  امل�شروع يهدف  اأن  واأك��د 
معاير جودة اخلدمات من حيث 
الت�شليم  و���ش��رع��ة  ال��ع��م��اء  ر���ش��ا 
جميع  توثيق  على  املبنية  وال��دق��ة 
الإج���������راءات ب�����ش��ورة اإل��ك��رون��ي��ة 
العامة  اخلدمات  ر�شوم  وحت�شيل 

اإلكرونيا.

اإدارة  مدير  حميوه  �شعيد  واأ���ش��ار 
�شرح  خ��ال  والتطوير  ال��درا���ش��ات 
امل�����ش��روع  تنفيذ  مل��راح��ل  تف�شيلي 
واأهميته وبنيته التحتية بالإ�شافة 
للم�شروع  امل�شتقبلية  اخلطط  اإىل 
املعنية  واآل��ي��ات ربطه م��ع اجل��ه��ات 
يف خ���ط���وة ل��ت�����ش��ري��ع الإج��������راءات 
اأن  اإىل  وتطرق  النفقات.  وتوفر 
النظام  الأول  جانبان  له  امل�شروع 
الإلكروين وهذا مر ب�شت مراحل 
بداأت بتحليل املتطلبات ثم ت�شميم 
النظام واإعداده واإن�شائه بعد ذلك 
مت��ت جت��رب��ت��ه وت��دري��ب املوظفني 
اجلانب  اأم��ا   .. اطاقه  قبل  عليه 
الإلكرونية  اخلدمة  فهو  الثاين 
الإج�����راءات  بتحليل  ب����داأت  وال��ت��ي 
ث���م ت�����ش��م��ي��م اخل���دم���ة واإع����داده����ا 
اإىل اطاقها بعد  واإن�شائها لت�شل 

جتربتها.

وجاءت احلاجة امللحة لقيام اجلمعية 
بتمويل م�شروع �شراء وجتهيز �شيارات 
لبع�س  والإغ��اث��ي  اخل��ري  الإ�شعاف 
اخلرية  الطبية  وال��ع��ي��ادات  امل��راك��ز 
الفقرة ل�شتخدامها  ال��دول  ببع�س 
�شاحنات بدائية �شغرة لنقل املر�شى 
املعدات  اإىل  تفتقر  والتي  وامل�شابني 
الطبية واأجهزة الإ�شعاف مما يت�شبب 
وامل�شابني قبل  املر�شى  ذلك يف وفاة 

دار  ودع��ت  امل�شت�شفى.  اىل  و�شولهم 
ال��ر اأه��ل اخل��ر من اأب��ن��اء الإم���ارات 
�شراء  مل�شروع  للترع  بها  واملقيمني 
وجت��ه��ي��ز ���ش��ي��ارة الإ���ش��ع��اف اخل��ري 
بامل�شاهمة  اأو  اأعاه  للتقديرات  وفقاً 
اجلزئية يف قيمة ال�شيارة وذلك عر 
برنامج اأب��واب اخل��ر ال��ذي ي��ذاع كل 
ي��وم جمعة ب��اإذاع��ة ن��ور دب��ي وت��رع��اه 
ح�����ش��ري��اً ج��م��ع��ي��ة دار ال����ر، ومب��ق��ر 

بدبي  زاي���د  ال�شيخ  ب�����ش��ارع  اجلمعية 
ب��ر دب��ي  اإب��راه��ي��م اخل��ل��ي��ل  وم�شجد 
وال�شوؤون الن�شائية بالر�شاء ومراكز 
املمزر وند احلمر واملو�شى واجلمرا 
مب�������ش���روع ال�����ر ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال����ق����راآن 
وف����رع����ي راأ���������س اخل���ي���م���ة وع��ج��م��ان 
ال����ر واأج���ه���زة  ول�����دى م��ن��دوب��ي دار 
الر  دار  ترعات  و�شناديق  العطايا 

باجلمعيات واملراكز التجارية.

وكالء وزارات الداخلية بدول التعاون يعقدون اجتماعا بالريا�س
•• الريا�ص-وام:

يعقد وكاء وزارات الداخلية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
�شبتمر   15 يف  بالريا�س  للمجل�س  العامة  الأمانة  مقر  يف  لهم  اجتماعا 
ل��دول اخلليج العربية  اجل��اري. وق��ال معايل الأم��ني العام ملجل�س التعاون 
الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين اإن الجتماع ياأتي بناء على توجيهات 

اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وزراء الداخلية بدول املجل�س لتدار�س �شبل تنفيذ 
قرار دول جمل�س التعاون باتخاذ اإج��راءات �شد املنت�شبني اىل حزب اهلل يف 
واأا�شاف  والتجارية.  املالية  معاماتهم  اأو  اقاماتهم  يف  �شواء  املجل�س  دول 
يتدار�شون  �شوف  الداخلية  وزارات  وكاء  اإن  التعاون  ملجل�س  العام  الأم��ني 
اأي�شا الأليات املنا�شبة لتنفيذ القرار بالتن�شيق مع اجلهات املعنية الأخرى 
مبا فيها وزارات التجارة وموؤ�ش�شات النقد والبنوك املركزية بدول املجل�س. 

بحث تط�رات تطبيق نظام اإمارة اأب�ظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية 
وت�شارك  للمركز  دوري��ة  ب�شورة  الأداء  تقارير  رفع  اىل  بالإ�شافة  ومواقعها 
ب�شورة فعالة يف جميع الور�س والرامج التدريبية واملومترات التي ينظمها 
املركز . واأ�شار اإىل اأنه مت خال الجتماع عر�س نبذة عن نظام اإدارة البيئة 
اإجنازات املركز حتى نهاية  اأبوظبي واأهم  وال�شحة وال�شامة املهنية لإمارة 
املركز تنفيذها خال  التي يعتزم  2013 وامل�شاريع  العام  الثاين من  الربع 
الفرة املقبلة . واأكد الطرفني يف نهاية اللقاء حر�شهما على توثيق التعاون 
يف جميع املجالت اخلا�شة بال�شامة وال�شحة املهنية على م�شتوى الإمارة . 
يذكر اأن مركز اأبوظبي لل�شامة وال�شحة املهنية يهدف اإىل �شمان تطبيق 
نظام اإدارة البيئة وال�شحة وال�شامة لإمارة اأبوظبي من خال توفر اإطار 
املهنية يف  وال�شامة  بال�شحة  يتعلق  �شامل ومتكامل لإدارة كل ما  ت�شريعي 

اأماكن العمل اإ�شافة اإىل بناء القدرات يف جمال ال�شحة وال�شامة املهنية .

و�شركائنا  موظفينا  و�شامة  �شحة  على  باحلفاظ  واإلتزامنا  م�شوؤوليتنا 
واجلمهور واجلهات املعنية خال قيامنا بالعمليات والأن�شطة املختلفة. كما 
نتفهم ونلتزم باحلفاظ على اأماكن عمل م�شتدامة ومنفعة الأجيال. ونكر�س 
املهنية  وال�شحة  ال�شامة  مم��ار���ش��ات  لأف�����ش��ل  ال��وق��ائ��ي  للتطبيق  ج��ه��ودن��ا 
املالية ط��ورت نظامها الذي  ب��اأن دائ��رة  ب��دوره نوه الدكتور جابر اجلابري   .
يتوافق مع متطلبات اإمارة اأبوظبي لل�شامة وال�شحة املهنية ومت احل�شول 
على العتماد من املركز يف 9 نوفمر2011. واأكد اجلابرى اأن دائرة املالية 
اخلا�س  النظام  وتطبيق  تطوير  يف  ال�شباقة  احلكومية  اجلهات  من  تعتر 
والإج���راءات  العمل  املخاطر وتطوير خطط  بها من خال حتديد وحتليل 
الت�شحيحية الازمة ملنع وتقليل املخاطر املهنية وذلك ل�شمان توفر اأماكن 
عمل �شحية واآمنة �شليمة جلميع املوظفني والعاملني لديها ملختلف اأن�شطتها 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتعر�س وفد مركز اأبوظبي لل�شامة وال�شحة املهنية خال زيارته دائرة 
وال�شحة  لل�شامة  اأبوظبي  اإم���ارة  نظام  تطبيق  يف  التطورات  املالية..اآخر 
املهنية واأهم امل�شاريع اإىل جانب اإطاعه على اآخر م�شتجدات تطبيق النظام 
يف الدائرة . كما ا�شتعر�س اجلانبان يف لقاء ح�شره �شعادة عبداهلل علي م�شلح 
املالية بالإنابة و�شعادة الدكتور جابر عي�شة اجلابري  الأحبابي وكيل دائرة 
نائب الأمني العام لهيئة البيئة اأبوظبي مدير عام املركز وعدد من املعنيني 
يف ال�شامة وال�شحة املهنية لدى اجلانبني .. �شبل التعاون امل�شرك. واأكد 
واملركز  املالية  دائرة  امل�شرك بني  التعاون  اأطر  تعزيز  اأهمية  الأحبابي على 
وذلك بدعم روؤية اإمارة اأبوظبي 2030 . وقال ندرك يف دائرة املالية اأهمية 

امل�ارد الب�شرية بال�شارقة تنظم مقابالت 
ت�ظيف لـ 165 باحثا وباحثة عن عمل

•• ال�صارقة-وام:

ل�  بال�شارقة مقابات توظيف  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  نظمت 
165 من الباحثني عن عمل.

مدينة  بلدية  م��ع  بالتعاون  الأ���ش��ب��وع  ه��ذا  املقابات  وج��رت 
ال�شارقة ودائرة التنمية القت�شادية ومراكز التنمية ال�شرية 
وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية ومركز ال�شارقة لاإح�شاء 
و دائرة التخطيط وامل�شاحة و موؤ�ش�شة ال�شارقة للموا�شات 

العامة مبدينة ال�شارقة ودائرة الإ�شكان باملنطقة ال�شرقية. 
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•• اأبوظبي-وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  اأك���د �شمو 
نهيان م�شت�شار الأمن الوطني رئي�س 
اإدارة هيئة الإم��ارات للهوية  جمل�س 
ي�شكل  ال��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  م�����ش��روع  اأن 
التنمية  مل�شرة  ا�شراتيجية  ركيزة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف 
يف  ال��ف��اع��ل��ة  م�شاهمته  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
والطماأنينة  والأم��ان  الأم��ن  تر�شيخ 
للمواطنني  اأرق��ى اخلدمات  وتوفر 

واملقيمني يف الدولة.
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ت�����روؤ������س ���ش��م��وه 
اإدارة هيئة الإمارات  اجتماع جمل�س 
للهوية بح�شور الفريق �شمو ال�شيخ 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية نائب 
الإم��ارات  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ا�شتمع  اأن  بعد  �شموه  واأك��د  للهوية. 
اإىل عر�س حول واقع م�شروع الربط 
�شيكون  امل�شروع  اأن هذا  الإلكروين 
ع��م��ل��ي��ة  دع�����م  يف  حم������وري  دور  ل����ه 
التخطيط ال�شراتيجي من خال 

ت���وف���ر ال���ب���ي���ان���ات ال��دمي��وغ��راف��ي��ة 
ال�شكانية الدقيقة والآنية التي ت�شهم 
يف متكني �شناع القرار يف الدولة من 
امل�شي يف م�شرة التنمية والتطوير 
وحت��ق��ي��ق ال�����ش��ع��ادة لأب��ن��اء الإم����ارات 
كما ت�شهم يف احلد من جرائم �شرقة 

ال���ه���وي���ات ع���ر ال�����ش��ب��ك��ات ال��رق��م��ي��ة 
وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��ام��ات الإل��ك��رون��ي��ة 
الآم��ن��ة مب��ا ي��وؤ���ش�����س ل��ق��ي��ام حكومة 
ذكية تلبي حاجات وتطلعات خمتلف 
القطاعات ول�شيما يف جمال التعليم 
واخلدمات الجتماعية و�شوق العمل 

وت�������ش���اع���د ال���ق���ط���اع���ات احل��ك��وم��ي��ة 
ون��وه  اأدائ��ه��ا.  الأخ���رى على تطوير 
ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  اأن  اإىل  ����ش���م���وه 
وال�شتقرار يف دولة الإمارات يف ظل 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة 
ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ومبتابعة 
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
هي ثمرة تلك الروؤية احلكيمة التي 
م�شبقا  وت�شع  امل�شتقبل  ت�شت�شرف 
اخل����ط����ط امل����ائ����م����ة م���������ش����ددا ع��ل��ى 
ودق��ة  �شرية  على  املحافظة  اأه��م��ي��ة 
وخ�شو�شية بيانات ال�شجل ال�شكاين 
وفقا لأعلى املعاير العاملية املطبقة 

يف هذا املجال. 
واع��ت��م��د امل��ج��ل�����س م�����ش��روع اإ����ش���دار 
بطاقات هوية ملواطني الدولة متتد 
�شاحيتها لع�شر �شنوات اعتبارا من 
�شهر دي�شمر 2013 على اأن يرك 
للمواطن  الأوىل  املرحلة  يف  اخليار 
ا�شتخراج بطاقة  عند التقدم بطلب 
ي���ح���دد م����دة ���ش��اح��ي��ة  اأن  ال��ه��وي��ة 
ب��ط��اق��ت��ه ���ش��واء مل���دة خ��م�����س ���ش��ن��وات 
دره���م  بقيمة100  ر����ش���وم  م��ق��اب��ل 

 200 م��ق��اب��ل  ���ش��ن��وات   10 مل���دة  اأو 
درهم. كما اطلع جمل�س اإدارة الهيئة 
خال اجتماعه على البيانات املالية 
 2012 العام  عن  للهيئة  اخلتامية 
للهيئة  التقديرية  امل��وازن��ة  واعتمد 

عن العام 2014.. 
�شيا�شة  مقرح  على  املجل�س  وواف��ق 
ت���زوي���د ب���ي���ان���ات ال�����ش��ج��ل ال�����ش��ك��اين 
وعلى  ال��دول��ة  يف  الر�شمية  للجهات 
م���ق���رح مت���دي���د ���ش��اح��ي��ة ب��ط��اق��ة 
ال��ه��وي��ة مل��واط��ن��ي ال��دول��ة ك��م��ا واف��ق 
ع����ل����ى ت���ع���ي���ني م����دق����ق احل�������ش���اب���ات 
ح�شابات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دق��ي��ق  اخل���ارج���ي 

ون��اق�����س   .2013 ل���ل���ع���ام  ال��ه��ي��ئ��ة 
الج���ت���م���اع واق������ع م�������ش���روع ال���رب���ط 
واملوؤ�ش�شات  الهيئة  بني  الإل��ك��روين 
ون���ت���ائ���ج  ال������دول������ة  احل����ك����وم����ي����ة يف 
اطلع  كما  املوظفني..  ر�شا  ا�شتبيان 
املجل�س على واقع تطبيق ال�شتمارة 
الإلكرونية اجلديدة وم�شروع مقر 
م��دي��ن��ة خليفة  ال��ه��ي��ئ��ة اجل���دي���د يف 
ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��ري��ر  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  اأ 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع���ن ال���رب���ع ال���ث���اين من 
2013. ح�شر اجتماع جمل�س  عام 
�شقر  م��ع��ايل  م��ن  ك��ل  الهيئة  اإدارة 
ال��ع��م��ل ع�شو جمل�س  وزي���ر  غ��ب��ا���س 

اإدارة هيئة الإمارات للهوية ومعايل 
اأح��م��د حم��م��د احل��م��ري اأم���ني ع��ام 
جمل�س  ع�شو  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة 
اإدارة هيئة الإم��ارات للهوية و�شعادة 
امل���ه���ن���د����س حم���م���د اأح����م����د ال�����ش��ح��ي 
وكيل وزارة القت�شاد ع�شو جمل�س 
اإدارة هيئة الإم��ارات للهوية و�شعادة 
القيادة  م��ن  امل��ه��ري  حا�شر  عو�س 
جمل�س  ع�شو  دب��ي  ل�شرطة  العامة 
اإدارة هيئة الإم��ارات للهوية و�شعادة 
ال����دك����ت����ور امل���ه���ن���د����س ع���ل���ي حم��م��د 
اخل���وري م��دي��ر ع��ام هيئة الإم���ارات 

للهوية.

•• اأبوظبي-وام:

ت�شم  التي  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املدر�شي  النقل  تنظيم  اأعلنت جلنة 
ممثلني عن دائرة النقل والقيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي وجمل�س 
اأن  اجل��دي��د  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  ب��دء  م��ع  بالتزامن  للتعليم  اأبوظبي 
اإىل  التحديث  عمليات  اأكملت  1000 حافلة مدر�شية  اأك��ر من 
ت�شريعات  ب��ا���ش��راط��ات  ج��دي��دة  ح��اف��ات مدر�شية  ���ش��راء  ج��ان��ب 
النقل املدر�شي التي اأعلنت عنها دائرة النقل يف �شهر مايو املا�شي 
لطلبة  وال��راح��ة  وال�شامة  الأم��ن  معاير  تعزيز  اإىل  والرامية 
تنقاتهم  يف  املدر�شية  احل��اف��ات  ا�شتخدامهم  خ��ال  امل��دار���س 

اليومية.
�شملت  التحديث  عمليات  اأن  ال�شياق  ه��ذا  يف  اللجنة  واأو���ش��ح��ت 
وتركيب  الأ�شفر  باللون  بطائها  للحافات  اخل��ارج��ي  ال�شكل 
اإ�شارات تنبيه ثنائية يف اأعلى واأ�شفل احلافلة ووجود عبارة حافلة 
والجنليزية  العربية  باللغتني  اخل��ارج��ي  الهيكل  على  مدر�شية 

اإ�شافة اإىل كتابة رقم احلافلة ورقم هاتف امل�شغل.

وفيما يتعلق بالت�شميم الداخلي للحافات فاإن عمليات التحديث 
من  املقاعد  خلو  ت�شمل  اجل��دي��دة  الت�شريعات  ل�شراطات  وفقا 
الأطراف احلادة ومغطاة مبواد لينة ما�شة لل�شدمات ومقاومة 
للحرائق وتغطية املقاب�س مبواد مانعة لاإ�شابة واأن تكون هذه 
املقاعد غر قابلة للطي واأن تخلو املمرات الداخلية من اأية عوائق 
اأو اأطراف حادة واأن يجري تغطية ممرات احلافات بطبقة غر 

قابلة لا�شتعال ومانعة لانزلق.
وفيما يتعلق مبعاير الأمن وال�شامة فاإن ال�شراطات تت�شمن 
على �شبيل املثال وجود معدات لإطفاء احلريق وحقيبة اإ�شعافات 
ال��ط��وارئ  ح���الت  يف  لا�شتخدام  عاك�شة  ب��األ��وان  ومثلث  اأول��ي��ة 
و�شوت اإنذار وا�شح يعمل عند رجوع احلافلة اإىل اخللف ووجود 
مرايا جانبية تتيح لل�شائق روؤية كاملة جلانبي احلافلة من مقعده 

ومراقبة الظروف املحيطة بالأبواب واملركبات املحاذية.
وت�شمل املعاير الأخرى وجود عدد كاف من خمارج الطوارئ التي 
اأ�س  ي�شهل التعرف عليها وتوفر نظام املواقع اجلغرافية جي بي 
ملتابعة حركة احلافات وموقعها وت�شجيل �شرعتها وت�شغيل نظام 

وداخلية  خارجية  كامرات  ووج��ود  املغلقة  التلفزيونية  ال��دائ��رة 
للك�شف عن كافة جوانب احلافلة واأن يكون باب احلافلة يف حتكم 
ولكن ميكن فتحه  �شر احلافلة  اأثناء  للفتح  قابل  ال�شائق وغر 

من الداخل اأو اخلارج يف حالت الطوارئ.
تقوم  ال��ذي  املدر�شي  النقل  م�شروع  اأن  اللجنة  اأك��دت  من جانبها 
ع��ل��ى تنفيذه ث���اث م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف اإم����ارة اأب���و ظبي 
واخلا�س  العام  القطاعني  من  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  وبالتن�شيق 
بخدمة  الرت��ق��اء  اإىل  الرامية  الإ�شراتيجية  امل��ب��ادرات  اأح��د  يعد 
النقل املدر�شي من خال توفر اأق�شى معاير الأمن وال�شامة 
وبالتايل  اليومي  تنقلهم  عملية  خال  املدار�س  لطلبة  والراحة 
اأبو ظبي  اإم��ارة  الرائدة يف  التعليمية  اإث��راء التجربة  امل�شاهمة يف 

لتواكب اأف�شل نظراتها يف دول العام املتقدمة.
وور���س  الج��ت��م��اع��ات  م��ن  العديد  واإج����راء  والتن�شيق  العمل  ومت 
خمتلف  م��ع  امل��در���ش��ي  النقل  ت�شريعات  ع��ن  الع���ان  منذ  العمل 
تقوم  التي  للم�شانع  امليدانية  بالزيارات  القيام  وكذلك  اجلهات 

باإعادة تطوير وحتديث احلافات باملعاير املطلوبة.

•• العني - الفجر:

���ش��ح��ب ق�����ش��م م����رور ودوري������ات ال��ع��ني 
ب�شرطة  وال��دوري��ات  امل���رور  مبديرية 
ابوظبي )55( رخ�شة قيادة مركبات 
ل���ش��ت��ي��ف��ائ��ه��ا ال���������ش����روط امل���وج���ب���ة 
ل�شحبها ح�شب قوانني ال�شر واملرور 
خال �شهر اغ�شط�س املا�شي، كما مت 

الغاء رخ�شتني.
وق��������ال ال������رائ������د �����ش����اح ع����ب����د اهلل 
العني  م��رور  ق�شم  رئي�س  احل��م��ري 

ل�شحب  امل����وؤدي����ة  ال����ش���ب���اب  م���ن  اإن 
رخ�����ش��ة ال�����ش��ائ��ق، و����ش���ول ال��ن��ق��اط 
الع���ل���ى )24(  امل���روري���ة اىل احل���د 
النقاط  ان  مو�شحاً  مرورية،  نقطة 
لها  العلى  احلد  اإىل  ت�شل  املرورية 
عند ارتكاب عدة خمالفات منها على 
ال�شاحنات  �شائقي  قيام  املثال  �شبيل 
24 نقطة  بالتجاوز ب�شورة خطرة، 
خطرا  ت�شكل  ب�شورة  املركبة  وقيادة 
12 نقطة  الت�شابق على الطريق  او 

وغرها.

وذكر ان اجراء �شحب الرخ�شة يعتر 
م���ن ال��ع��ق��وب��ات الداري�������ة ال���رادع���ة، 
عن  املتهور  ال�شخ�س  اي��ق��اف  بهدف 
احل����اق ال�����ش��رر ب��ن��ف�����ش��ه والخ���ري���ن 
ل��ف��رة م��ع��ي��ن��ة وح��رم��ان��ه م���ن ه��ذه 
امليزة، والتي تنق�شم اإىل عدة درجات 
الوىل  املرة  ت�شاعديا ففي  متفاوتة 
يتم �شحب الرخ�شة ملدة ثاثة اأ�شهر 
ملدة  الثالثة  امل��رة  ويف  اأ�شهر  �شتة  ثم 
�شنه والخرة الغاء الرخ�شة نهائيا 
كما تتم خمالفة قائد املركبة اذا قاد 

ويتم  رخ�شته  �شحب  اأث��ن��اء  مركبة 
ثم  التحقيق  اىل  بناء عليه حتويله 
بحقه  ت�شدر  التي  امل��رور  نيابة  اىل 

احلكم املنا�شب. 
ودعا احلمري �شائقي املركبات اإىل 
ب��ق��وان��ني ال�شر  ����ش���رورة الل���ت���زام 
وامل�������رور وب�����ش��ك��ل خ���ا����س الل���ت���زام 
ع��ل��ى الطريق  امل���ح���ددة  ب��ال�����ش��رع��ات 
منوها على ان اغلب املخالفات تاأتي 
م���ن جت����اوز ال�����ش��رع��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة، 

متمنيا ال�شامة للجميع. 

حتديث اأكرث من 1000 حافلة مدر�شية وفق ا�شرتاطات ت�شريعات 
النقل املدر�شي اجلديدة يف اأب�ظبي

مرور العني ي�شحب 55 رخ�شة قيادة ال�شهر املا�شي
•• دبي-وام:

ال���ل���واء خ��ب��ر خمي�س  ���ش��ع��ادة  ك����رم 
ال��ع��ام ل�شرطة  ال��ق��ائ��د  امل��زي��ن��ة  مطر 
العبداهلل  ..عبدالرزاق  بالنيابة  دبي 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة دب��ي 
حفل  يف  وذلك  الإن�شانية  الإ�شامي 
الطابية  ال�شيفية  الأن�شطة  ختام 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ���ش��رط��ة دب����ي خ��ال 
املا�شي  اأغ�����ش��ط�����س   11 م��ن  ال��ف��رة 
اإىل 5 �شبتمر احلايل. واأثنى �شعادة 
اللواء عبداجلليل مهدي الع�شماوي 
مل��ك��اف��ح��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م����دي����ر 
ال���دور  دب���ي ع��ل��ى  امل���خ���درات ب�شرطة 
امل���ح���وري مل��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي الإ���ش��ام��ي 
الإن�شانية يف دعم الأن�شطة التوعوية 
الوقاية  و  التوعية  لإدارة  التفاعلية 
امل��خ��درات  ملكافحة  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة 
وب�شكل ملحوظ  �شاهم  ال��ذي  الأم��ر 
حول  التوعوية  الر�شالة  و���ش��ول  يف 
اأ�����ش����رار امل����خ����درات ل��ك��اف��ة ���ش��رائ��ح 
امل��ج��ت��م��ع وب�������ش���ورة م��ت��م��ي��زة. وق���ال 
���ش��ف��راء  دورة  جن���اح  اإن  ال��ع�����ش��م��اوي 
التوعية التي نظمتها الإدارة العامة 
ملكافحة املخدرات ل� 34 طالبا ممن 

تراوحت اأعمارهم بني 12 و17 �شنة 
خلدمة  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون 
امل��ج��ت��م��ع وب���رع���اي���ة م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي 
الإ���ش��ام��ي الإن�����ش��ان��ي��ة ج��اء بتكاتف 
التوعية والوقاية  باإدارة  العمل  فرق 
ورعاية املوؤ�ش�شة التي مل تتوقف عن 
تقدمي الدعم الاحمدود لاإدارة يف 

العديد من املنا�شبات ال�شابقة.
م���ن ج��ه��ت��ه اأ����ش���اد ال���ع���ب���داهلل ب��ن��ج��اح 
����ش���رط���ة دب������ي يف اإمت���������ام ن�����ش��اط��ه��ا 
ال�����ش��ي��ف��ي وال��������ذي ك�����ان ل����ه الأث�����ر 
الأمنية  الثقافة  تر�شيخ  يف  الوا�شح 
بعقول الطاب والطالبات على حد 

�شواء موؤكدا اأن وقت الفراغ يعد من 
اأك����ر ال��ع��وام��ل امل���وؤدي���ة ل��ان��ح��راف 
موؤ�ش�شة  ت�شعى  لذلك  اأ�شكاله  بكافة 
للتعاون  الإن�شانية  الإ���ش��ام��ي  دب��ي 
املخدرات  العامة ملكافحة  الإدارة  مع 
مب���ج���ال ال���ت���وع���ي���ة ح���ت���ى ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
اإنت�شار املخدرات  اجلانبان احلد من 
ون�شر  جانب  من  املختلفة  باأنواعها 
جانب  من  املخدرات  اأ�شرار  ثقافات 
اآخ����ر. ح�شر ال��ت��ك��رمي خ��ال��د امل��دف��ع 
ال�شباب  لهيئة  امل�شاعد  العام  الأم��ني 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ري��ا���ش��ة  و 

املنظمة لفعاليات �شيف بادي .

خمدرات دبي ت�شيد بدعم دبي الإن�شانية للفعاليات الت�ع�ية

فقدان جواز �سفرت
�شانتى بت  امل��دع��وة/  فقدت  
ت����ات����اجن اج������ى- ان��دون�����ش��ي��ة 
اجل��ن�����ش��ي��ة -ج������واز ���ش��ف��ره��ا 
�شادر   )660191( رق���م   
م���ن ان��دون�����ش��ي��ا  م���ن ي��ج��ده 
بتليفون رقم  الت�شال  عليه 

   050/6601414

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ رباين ح�شني 
بنغادي�س   - ع��ب��دال��ق��ادر  
اجل��ن�����ش��ي��ة  -ج����واز �شفره 
  )2000869( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   055/9115373

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل�����دع�����و/ رام���ي�������س 
ك��ارك��ى  -ن��ي��ب��ال اجلن�شية  
-ج�������������واز ������ش�����ف�����ره  رق�����م   
م��ن      )4040349(
ي����ج����ده ع���ل���ي���ه الت�������ش���ال 
ب���������ت���������ل���������ي���������ف���������ون رق�����������م 

   050/4174405

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل����دع����وة/ ب��وه��ن��ا 
ابراهام وولداى     -اثيوبيا 
�شفرها  -ج���واز  اجلن�شية  
   )1235123( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/4174405

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت  امل�������دع�������وة/ ه�����زار 
ا�����ش����ام����ه ك�����ب�����اره  - ل��ب��ن��ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة- ج�����واز ���ش��ف��ره��ا 
���ش��ادر   0772664 رق����م 
عليه  م��ن يجده  لبنان   م��ن 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   056/1271156

فقدان جواز �سفرت
لوادى  امل�����دع�����و/  ف����ق����د  
فقر حممد  - باك�شتاين 
اجل������ن�������������ش������ي������ة-   ج��������واز 
   842359 رق����م  ���ش��ف��ره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م 

   050/4444705

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل���دع���وة/ م��اري��ب��ي��ل 
فلبينية   - مينديول  برونا 
اجل��ن�����ش��ي��ة- ج�����واز ���ش��ف��ره��ا 
من  �شادر   248078 رق��م 
ال��ف��ل��ب��ني م����ن ي���ج���ده ع��ل��ي��ه 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/1226995

هزاع بن زايد: اله�ية ركيزة ا�شرتاتيجية لعملية التنمية يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:
للمجل�س  التابعة  التنفيذية  اللجنة  اع��ت��م��دت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة اأب���وظ���ب���ي خ����ال الج��ت��م��اع 
الإن�شائية  الأع��م��ال  تر�شية  ام�س  عقدته  ال��ذي 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  م��رك��ز  م�����ش��روع  واأع���م���ال جتهيز 
وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت  ال��ك��ل��ى.  لغ�شيل  ال��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
برئا�شة  عقدته  ال��ذي  الج��ت��م��اع  خ��ال  اللجنة 
املجل�س  ع�شو  ال���ب���واردي  اأح��م��د  حممد  م��ع��ايل 
املركز  مب�شروع  اخلا�شة  التفا�شيل  التنفيذي 
و�شيقوم  كلى  غ�شيل  وح���دة   66 �شي�شم  ال���ذي 
الكلوي  الف�شل  مر�شى  مبعاجلة  اجن���ازه  عند 

اخل��دم��ات  مب�شتوى  الرت��ق��اء  يف  �شي�شاهم  مم��ا 
اللجنة  اعتمدت  كما  لهم.  تقدم  التي  ال�شحية 
الطوية  مركز  اإن�شاء  م�شروع  تر�شية  التنفيذية 
ال�����ش��ح��ي يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني ال����ذي ي���اأت���ي �شمن 
احلالية  ال�شحية  املراكز  خدمات  حتول  خطط 
اإىل تقدمي اخلدمات الطبية التخ�ش�شية الذي 
�شيوؤمن اإي�شال وتقريب اخلدمات ال�شحية اإىل 
املعاير  وف��ق  �شكنهم  مناطق  �شمن  امل��راج��ع��ني 
وامل�����ش��ت��وي��ات ال��دول��ي��ة. و اأق����رت ال��ل��ج��ن��ة اأي�����ش��ا 
والتاأهيل  للرعاية  مراكز  ثاثة  اإن�شاء  تر�شية 
يف مدينة زايد وغياثي باملنطقة الغربية والقوع 
امل��راك��ز  و�شتقوم  ال�شرقية.  باملنطقة  ال��ع��ني  يف 

ب��رع��اي��ة وت���اأه���ي���ل ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة 
الجتماعية  ال��رع��اي��ة  حتقيق  اأج���ل  م��ن  وذل���ك 
وال��ن��ف�����ش��ي��ة ل����ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة اإىل 
حت�شرا  ال��ذات  على  لاعتماد  تاأهيلهم  جانب 
و�شتقدم جمموعة من  املجتمع.  لندماجهم يف 
الوظيفي  والعاج  الطبيعي  كالعاج  اخلدمات 
وعاج النطق والتدخل املبكر وخدمات الرعاية 
والتدريب  والتعليمية  والجتماعية  النف�شية 
امل��ه��ن��ي وال��ف��ن��ي وال��ت��ق��ي��ي��م ال�����ش��ام��ل والإر����ش���اد 
خمتلفي  اخلا�شة  الحتياجات  ل��ذوي  الأ���ش��ري 
الإعاقة. ويهدف اإن�شاء مراكز الرعاية والتاأهيل 
وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  التعليمية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  اإىل 

الحتياجات  ذوي  لفئات  امل�����ش��ان��دة  وال��ع��اج��ي��ة 
اخل��ا���ش��ة ب��ات��ب��اع اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
م��ي��ادي��ن ال��رع��اي��ة وال��ت��اأه��ي��ل ودم���ج ه���ذه الفئة 
ال��رع��اي��ة  اأف�����ش��ل خ��دم��ات  واإي�����ش��ال  املجتمع  يف 
وال�����ت��اأه��ي��ل ملختلف م��ن��اط��ق الإم�����ارة وت��زوي��ده��ا 
الفئات  لتلك  تقدم  التي  املتخ�ش�شة  باخلدمات 
اأف��������راد امل���ج���ت���م���ع. ومت خ�����ال الج���ت���م���اع  م����ن 
ا���ش��ت��ع��را���س ال��ع��دي��د م��ن امل��وا���ش��ي��ع وامل���ذك���رات 
اإم��ارة  يف  احلكومية  اجلهات  قبل  من  املرفوعة 
اأبوظبي واملرتبطة بتنفيذ املخططات وامل�شاريع 
اأعمال  امل��درج��ة على ج��دول  وتطوير اخل��دم��ات 
اللجنة والتي اتخذت ب�شاأنها القرارات املنا�شبة.

اللجنة التنفيذية تعتمد تر�شية م�شروع مركز مدينة ال�شيخ خليفة الطبية لغ�شيل الكلى

•• نواك�صوط-وام: 

وا�شلت �شفارة الدولة يف نواك�شوط جهودها �شمن حملة 
ك�����ش��وة ث��اث��ة م��اي��ني ط��ف��ل حم����روم ح���ول ال��ع��امل التي 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأطلقها �شاحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 

اهلل.
وقام حممد احلمود ال�شحي املوظف يف ال�شفارة وبتعليمات 
لدى  ال��دول��ة  �شفر  التكاوي  حممد  اهلل  عبد  �شعادة  م��ن 

اجل��م��ه��وري��ة الإ����ش���ام���ي���ة امل��وري��ت��ان��ي��ة خ����ال ال��ي��وم��ني 
املا�شيني بتوزيع مئات الك�شوات التي ا�شتفاد منها اأطفال 
نواك�شوط  العا�شمة  من  خمتلفة  مناطق  يف  فقرة  اأ�شر 
ح��دود اخلرية  ب��ا  م��ع منظمة حم�شن  بالتعاون  وذل��ك 
موريتانيا  يف  الأطفال  لرعاية  ب�شمة  ومنظمة  املوريتانية 
. وكنت اللفتة الكرمية من ر�شم الب�شمة على �شفاه املئات 
من الأطفال املحرومني الذين عروا وذووهم عن خال�س 
حكومة  املتحدة  الإماراتالعربية  لدولة  وال�شكر  المتنان 

و�شعبا على هذه امل�شاعدة.

�شفارة الدولة يف ن�اك�ش�ط ت�ا�شل ت�زيع الك�ش�ات على الأطفال املحرومني

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
 1 رق��م  النظام  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
3 ل�شنة  اأحكام النظام رقم  2013 بتعديل بع�س  ل�شنة 
املوا�شات  ل�شتخدام  امل��وح��دة  التعرفة  ب�شاأن   2009

العامة يف اإمارة دبي.
ال�شيارات  مواقف  تنظيم  اإىل  املعتمد  التعديل  ويهدف 
العامة و�شمان توفر  املوا�شات  مل�شتخدمي  املخ�ش�شة 

�شوء  دون  واحليلولة  م�شتخدميها  لكافة  امل��واق��ف  ه��ذه 
من  بالقرب  تقع  التي  املحطات  يف  خا�شة  ا�شتخدامها 

املواقف ذات الطاقة ال�شتيعابية املحدودة.
وت�شمن الت�شريع تعديل املادة الثالثة ع�شرة من النظام 
رقم 3 ل�شنة 2009 امل�شار اإليه وذلك على النحو التايل 
اأول: اإخ�شاع مواقف املركبات املتوفرة يف مرافق وخدمات 
امل���وا����ش���ات ال��ع��ام��ة ل�����ذات الأح����ك����ام امل��ط��ب��ق��ة مب��وج��ب 
ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال�����ش��اري��ة ع��ل��ى امل��واق��ف ال��ع��ام��ة يف الإم����ارة 
وذلك فيما يتعلق بتنظيم النتفاع بها و�شبط املخالفات 

املرتكبة لأحكامها وي�شتثنى من ذلك الر�شوم املقررة على 
ا�شتخدامها. ثانيا: ا�شتخدام مواقف املركبات املتوفرة يف 
مل�شتخدمي  باملجان  العامة  املوا�شات  وخدمات  مرافق 
و�شائل النقل العامة ملدة 24 �شاعة ويف مقابل ر�شم لغر 
هذا  م��ق��دار  وحت��دي��د  العامة  النقل  و�شائل  م�شتخدمي 
الر�شم وفقا ملا يلي: -ع�شرة دراهم عن كل �شاعة واحدة 
اأو جزء منها اإذا كانت مدة الوقوف حتى خم�س �شاعات. 
-خم�شون درهما اإذا زادت مدة الوقوف على خم�س �شاعات 
اأو جزء  يوم  كل  درهما عن  �شاعة. -خم�شون   24 وحتى 

منه اإذا زادت مدة الوقوف 24 �شاعة وحتى خم�شة اأيام. 
�شتة  مل��دة  واح��د  دره��م نظر حجز موقف  اآلف  -ثاثة 
اأ�شهر. -خم�شة اآلف درهم نظر حجز موقف واحد ملدة 
اثني ع�شر �شهرا. كما ت�شمن الت�شريع ا�شتبدال البند رقم 
30 الوارد يف اجلدول امللحق به بالبندين 30 و31 من 
اجلدول امللحق بالنظام رقم 3 ل�شنة 2009 امل�شار اإليه 
حيث ت�شمن البند اجلديد فر�س غرامة مقدارها 100 
دره��م عن كل ي��وم يف ح��ال جت��اوز املركبات م��دة الوقوف 
القطارات  مل�شتخدمي  املخ�ش�شة  املواقف  بها يف  امل�شموح 

ت�شهم  اأن  املنتظر  وم���ن  دره����م.   1000 اأق�����ش��ى  وب��ح��د 
التعديات امل�شمولة يف هذا الت�شريع ب�شورة اإيجابية يف 
العامة  املوا�شات  مل�شتخدمي  املخ�ش�شة  املواقف  تنظيم 
وت�شجيع اجلمهور على اختيار و�شائل النقل العام كبديل 
ان��ت��ق��ال م��ري��ح واآم��ن  ت��وف��ر  اأن��ه��ا  ف��ع��ال ومنطقي خا�شة 
و�شريع عر �شبكة متكاملة ذات كفاءة عالية ومبا لذلك 
اأي�شا من اأثر مبا�شر على تخفيف الكثافة املرورية على 
الطرقات ل�شيما يف اأوقات الذروة. وين�شر هذا النظام يف 

اجلريدة الر�شمية ويعمل به من تاريخ الن�شر. 

ويل عهد دبي يعتمد تعديل تعرفة م�اقف املركبات املت�افرة يف مرافق وخدمات امل�ا�شالت العامة
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جمل�س المارات لالأبنية اخل�شراء يحتفل باأ�شب�ع الأبنية اخل�شراء 15 �شبتمرب

بلدية دبي تنظم دورات تدريبية تخ�ش�شية يف جمال ال�شالمة وال�شحة املهنية مب�شاركة 35 مهند�شا

وفد وزارة البيئة واملياه يطلع على اأف�شل املمار�شات يف اإدارة املعرفة مبحاكم دبي

•• دبي-وام:

لاأبنية  الإم���ارات  جمل�س  يحتفل 
ال��ذي  امل�شتقل  املنتدى  اخل�����ش��راء 
يهدف اإىل احلفاظ على البيئة من 
املمار�شات  وت�شجيع  تعزيز  خ��ال 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأب��ن��ي��ة اخل�������ش���راء .. 
بالإجنازات والنجاحات التي كللت 
ج���ه���ود دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
امل����ت����ح����دة ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د الأب���ن���ي���ة 
خال  من  وال�شتدامة  اخل�شراء 
اخل�شراء  الأب��ن��ي��ة  اأ���ش��ب��وع  تنظيم 
خال  وذل���ك  ال��دول��ة  �شعيد  على 
�شبتمر   19 اإىل   15 الفرة من 
احلايل ليتزامن مع اأ�شبوع الأبنية 

اخل�شراء العاملي.
وتنظم من خال الأ�شبوع �شل�شلة 
م��ت��ن��وع��ة م��ن م���ب���ادرات ال��ت��وا���ش��ل 
على  للتاأكيد  ال��رام��ي��ة  املجتمعي 
اأه���م���ي���ة ت���ط���وي���ر ب���ي���ئ���ات الأب���ن���ي���ة 
امل�شتدامة ودمج ممار�شات الكفاءة 
واملمار�شات  الطاقة  ا�شتهاك  يف 
ال�شديقة للبيئة يف اأ�شلوب املعي�شة 

اليومي.
وم�����ن امل��ن��ت��ظ��ر اإق����ام����ة ع�����دد م��ن 

م�����ش��ت��دام��ة ال��ت��ي خ��ط��ه��ا ���ش��اح��ب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع��اه 
اهلل. واأ����ش���اف ���ش��ريف اأن���ه وت��زام��ن��ا 
الأبنية  باأ�شبوع  العامل  احتفاء  مع 
نتبواأ  اأ�شبحنا  العاملي  اخل�����ش��راء 
مكانة را�شخة يف جمال ال�شتدامة 
والأب����ن����ي����ة اخل���������ش����راء ت��ت��ي��ح ل��ن��ا 
الحتفاء مبا حققناه من اإجنازات 
ويف الوقت ذاته تعزيز التزامنا نحو 
اأ�شلوب معي�شة �شديق للبيئة ومن 
جمل�س  تنظيم  ياأتي  املنطلق  ه��ذا 
الإم�����������ارات ل���اأب���ن���ي���ة اخل�������ش���راء 
مبثابة  اخل�شراء  الأبنية  لأ�شبوع 
حت���ي���ة اإج�������ال وت���ق���دي���ر ل��ل��دول��ة 
ول�����ش��ع��ب��ه��ا مل���ا اأول�������وه م���ن اأه��م��ي��ة 
ال�شديق  املعي�شة  لأ�شلوب  ورعاية 
لكافة  دع��وة  اأن��ه ميثل  كما  للبيئة 
لتخاذ  املعنية  والهيئات  اجل��ه��ات 
باأن  الكفيلة  والإج��راءات  التدابر 
جت��ع��ل م��ن��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ات م�����ش��ارك��ة 
ن�����ش��ط��ة يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة 
ع��ر اع��ت��م��اد وت��ط��ب��ي��ق امل��م��ار���ش��ات 

امل�شتدامة .

وت�شجيعهم  وح��ف��زه��م  ال���ط���اب 
يف  فاعلني  �شركاء  يكونوا  اأن  على 

مبادرات ال�شتدامة.
ف�����ش��ي��ت��م  ���ش��ب��ت��م��ر   17 يف  اأم��������ا 
ت��ن��ظ��ي��م ور����ش���ة ع��م��ل يف اأب��وظ��ب��ي 
ب��ال�����ش��راك��ة م���ع جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي 
على  ت��رك��ز  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
نظام الت�شغيل برل اللوؤلوؤة الذي 
يعمل على ت�شنيف معاير الأبنية 
���ش��ب��ت��م��ر   18 ويف  اخل���������ش����راء. 
���ش��ي�����ش��ت�����ش��ي��ف امل���ج���ل�������س ج���ول���ة 
تعريفية حول الأبنية اخل�شراء يف 
التابع  امل�شتدام  البناء  تغطي  دب��ي 
والكائن  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
يف منطقة القوز والذي يعتر اأول 
الدولة  يف  م�شتدام  حكومي  مبنى 
واأك�����ر م��ب��ن��ى ح��ك��وم��ي يف ال��ع��امل 
لاأبنية  باتينيا  ت�شنيفا  يحمل 
اخل�����ش��راء م��ن م��ع��ه��د ال���ري���ادة يف 
لييد  البيئي  والت�شميم  ال��ط��اق��ة 
وهو معهد تابع للمجل�س الأمريكي 
املعهد  ويعتمد  اخل�شراء  لاأبنية 
الت�شنيف  معاير  م��ن  جمموعة 
اخل���ا����ش���ة ب��ال��ت�����ش��م��ي��م وال���ب���ن���اء 
وال��ت�����ش��غ��ي��ل ل��اأب��ن��ي��ة اخل�����ش��راء 

الأبنية  اأ���ش��ب��وع  اإط���ار  يف  الأن�شطة 
اخل�شراء مبا فيها جولة تعريفية 
على الأبنية اخل�شراء بدبي وور�س 
عمل يديرها خراء اخت�شا�شيون 
وندوات خم�ش�شة للطاب ف�شا 
تركز  متخ�ش�شة  حما�شرات  عن 
والعديدة  املتنوعة  اجل��وان��ب  على 

لا�شتدامة.
رئي�س جمل�س  �شريف  وق��ال عدنان 
لاأبنية  الإم������ارات  جمل�س  اإدارة 
اإدارة  وع�����ش��و جم��ل�����س  اخل�����ش��راء 
اخل�شراء  لاأبنية  العاملي  املجل�س 
اإن����ه وخ����ال ف���رة وج��ي��زة ارت��ق��ت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
ل���ت�������ش���ب���ح م����ث����ال ي���ق���ت���دى ب�����ه يف 
املنطقة والعامل يف التزامها اجلاد 
التنمية  وامل��ت��وا���ش��ل جت���اه خ��ط��ط 
امل�������ش���ت���دام���ة وخ�������ال ال�������ش���ن���وات 
ب�����داأت ت�شهد  امل��ن�����ش��رم��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
ال���دول���ة ق���ف���زات ن��وع��ي��ة يف جم��ال 
اخلا�شة  ال��ت��داب��ر  ح��ول  التوعية 
بال�شتدامة وتطبيقها ب�شكل فاعل 
.. وك���ان م��ن اأك���ر ال��ع��وام��ل التي 
���ش��اه��م��ت يف حت��ق��ي��ق ذل���ك اع��ت��م��اد 
روؤي�������ة اق���ت�������ش���اد اأخ�������ش���ر ل��ت��ن��م��ي��ة 

املقامة  املتنوعة  الأن�شطة  و�شتبداأ 
يف اإطار الأ�شبوع يوم 15 �شبتمر 
مع مبادرة جمتمعية هادفة لزيادة 
ال���ت���وع���ي���ة ح�����ول ب���ي���ئ���ات الأب���ن���ي���ة 

امل�شتدامة يف راأ�س اخليمة.
و����ش���ي���ت���م ت���ن���ظ���ي���م ه�������ذا احل�����دث 
البيئة  حماية  هيئة  مع  بال�شراكة 
والتنمية راأ�س اخليمة و�شيح�شره 
ال��ق��ط��اع��ات  مم��ث��ل��ون م��ن خمتلف 
م��ن اجلامعات  ع��ن ط��اب  ف�شا 
ندوة  املجل�س  و�شيعقد  وامل��دار���س. 
مدر�شة  يف  وللطاب  للموظفني 
 16 يوم  بال�شارقة  اخلا�شة  دلهي 
نتائج  ي��ع��ر���س خ��ال��ه��ا  ���ش��ب��ت��م��ر 
اإج��راوؤه��ا  درا���ش��ة ح��ول الطاقة مت 
م��ت��ط��وع��ني يف جمل�س  ق��ب��ل  م���ن 
اخل�شراء”.  ل��اأب��ن��ي��ة  الإم�������ارات 
وكانت هذه املدر�شة قد فازت العام 
امل���ا����ش���ي مب�����ش��اب��ق��ة ب���ني امل���دار����س 
ل��و���ش��ع من���وذج رائ���د وذل���ك خ��ال 
وبهذا  للمجل�س  ال�شنوي  امل��وؤمت��ر 
نالت املدر�شة فر�شة جمانية بقيام 
املدر�شة.  ودرا�شة  بتدقيق  املجل�س 
وي�شتند احلدث على �شعي املجل�س 
امل�شتمر مع جمتمع  يف النخراط 

•• دبي-وام:

دب��ي  ب��ب��ل��دي��ة  امل���ب���اين  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
يف  تخ�ش�شيتني  تدريبيتني  دورت��ني 
املهنية  وال�����ش��ح��ة  ال�����ش��ام��ة  جم���ال 
مل��وظ��ف��ي��ه��ا ب���ال���ت���ع���اون م����ع اإح�����دى 
ال�������ش���رك���ات ال���ع���امل���ي���ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
ال����ت����دري����ب  وامل����ع����ت����م����دة يف جم�������ال 
تنظيم  ياأتي  ال�شامة.  وا�شت�شارات 
الدورات التي ا�شتهدفت 35 مهند�شا 
وم��ف��ت�����ش��ا م����ن م��ه��ن��د���ش��ي ال���رق���اب���ة 
ومهند�شي ال�شامة الإن�شائية بق�شم 

م�شتويات  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  مب��ا 
جلميع  امل��ي��داين  والتدقيق  ال��رق��اب��ة 
امل����واق����ع الإن�����ش��ائ��ي��ة يف اإم�������ارة دب��ي 
ك��م��ا ت��دخ��ل م��ث��ل ه����ذه ال�������دورات يف 
و�شامة  على �شحة  احل��ر���س  اإط���ار 
ال����ك����ادر م���ن م��ه��ن��د���ش��ني وم��ف��ت�����ش��ني 
احلقيقية  ال�����روة  مي��ث��ل��ون  ك��ون��ه��م 
ل��ب��ل��دي��ة دب�����ي. واأو�����ش����ح امل��ح��م��د اأن 
ت��دري��ب��ات  ت�شمنت  الأوىل  ال�����دورة 
ت��زوي��د  اإىل  ه��دف��ت  وعملية  ن��ظ��ري��ة 
امل���������ش����ارك����ني ب���امل���ع���ل���وم���ات ل����زي����ادة 
احل��وادث  م��ع  التعامل  يف  اجلاهزية 

املختلفة  امل��واق��ع  داخ���ل  العمل  بيئة 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م���ق���وم���ات ال��ع��ن�����ش��ر 
الب�شري واملادي من اأخطار احلوادث 
الإن�����ش��ائ��ي��ة. وت��ط��رق��ت ال�����دورة اإىل 
امل��ه��م��ة كمخاطر  امل���ح���اور  ع���دد م���ن 
املهنية  ال�شامة  واإدارة  العمل  بيئة 
و����ش���ب���ل ال���ت���دق���ي���ق ال�����ش��ح��ي��ح ع��ل��ى 
واإع���داد  املهنية  ال�شامة  تطبيقات 
املمار�شات  اأف�شل  بح�شب  التقارير 
كتاب  متطلبات  على  وب��ن��اء  العاملية 
دل��ي��ل مم��ار���ش��ة ال�����ش��ام��ة يف م��واق��ع 

الإن�شاءات ال�شادر عن بلدية دبي.

املباين  اإدارة  يف  الهند�شي  الإ���ش��راف 
�شمن برنامج بلدية دبي ال�شنوي يف 

التعليم امل�شتمر للعام احلايل.
ال��دورة الأوىل على تدريبات  وركزت 
الإ���ش��ع��اف��ات الأول���ي���ة وال��ث��ان��ي��ة دورة 
املهنية  ال�شامة  جم��ال  يف  متقدمة 
يف م��واق��ع الإن�����ش��اءات. وق��ال م��روان 
املباين  اإدارة  مدير  املحمد  اهلل  عبد 
ملثل  املباين  اإدارة  تنفيذ  اإن  بالإنابة 
ه����ذه امل����ب����ادرات ي��ب��ني م����دى ال���ت���زام 
ال�شحة  م��ف��اه��ي��م  ب��ت��ط��وي��ر  الإدارة 
موظفيها  ل���دى  املهنية  وال�����ش��ام��ة 

وما  منها  ال��وق��اي��ة  ط��رق  و  املختلفة 
ق��د ينتج عنها م��ن اإ���ش��اب��ات واإج���راء 
والتنف�س  الأولية  الإ�شعاف  عمليات 
ال���ش��ط��ن��اع��ي اإذ ن���ال امل�����ش��ارك��ون يف 
بعد  امل�شاركة  �شهادات  ال��دورة  نهاية 
اجتيازهم الختبار بح�شب متطلبات 
الأمريكي  وال�شحة  ال�شامة  معهد 

اإم اإي دي اي �شي.
وت����ن����اول����ت ال���������دورة ال���ث���ان���ي���ة ���ش��رح 
املهنية  ال�شامة  اإج���راءات  وتطبيق 
املختلفة  الإن�������ش���اءات  م��واق��ع  داخ����ل 
وم����ا ل���ه م���ن اث����ر ف���ع���ال يف ح��م��اي��ة 

امل��ع��رف��ة يف  اإدارة  ق�����ش��م  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
وزارة  م����ن  وف�������داً  دب�����ي  حم���اك���م 
ل��اط��اع  وذل���ك  وامل���ي���اه،  البيئة 
اإدارة  امل��م��ار���ش��ات يف  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى 

املعرفة، 
وت����اأت����ي ه�����ذه ال�����زي�����ارة يف اإط�����ار 
ال��ت��ع��اون امل�����ش��رك ب��ني ال����وزرات 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة ل��ت��ب��ادل 
اخل�������رات واأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات 
امل��ط��ب��ق��ة ل���ا����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 

يف  ور���ش��ال��ت��ه��ا  ري��ادت��ه��ا  لتحقيق 
املجتمع. 

كما تطرق اإىل املعرفة يف القطاع 
القطاعات  اأك���ر  م��ن  الق�شائي 
املعرفية  احل�شيلة  على  اعتمادا 
الب�شرية  امل��وارد  بها  تت�شلح  التي 
العاملة يف هذا املجال �شواء كانوا 
و�شرح عبدول  اإداري��ني،  اأو  ق�شاة 
التنظيمي  الهيكل  الزائر  للوفد 
حماكم  يف  امل��ع��رف��ة  اإدارة  لق�شم 

واجلامعات. 
وذل����ك ب��ح�����ش��ور ك���ًا م���ن م��رمي 
من  الفا�شي  وغبي�شة  ال��ك��ن��دي 
وزارة  وم��ن  امل��ع��رف��ة،  اإدارة  ق�شم 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل����ي����اه ف��اط��م��ة حممد 
طيب مدير اإدارة التميز املوؤ�ش�شي 
رئي�س فريق املعارف املوؤ�ش�شية يف 
الوزارة، واملهند�شة غالية حممد 
املدفع مدير مكتب الوزير، واأمل 
حممد الزرعوين باحث قانوين. 

الرتقاء بهذه املوؤ�ش�شات.
واأ�شار مروان عبدول رئي�س ق�شم 
�����ش����وؤون م��ك��ت��ب م���دي���ر امل��ح��اك��م، 
رئي�س ق�شم اإدارة املعرفة بالإنابة، 
خ�����ال ال���ل���ق���اء ع����ن اإم���ك���ان���ي���ات 
حم����اك����م دب������ي ال����ت����ي ���ش��خ��رت��ه��ا 
ال��ري��ادة يف  روؤيتها وه��ي  لتحقيق 
التعامل  املحاكم من خال  عمل 
مع املعرفة باعتبارها اأهم املوارد، 
العناية  من  الكثر  حتتاج  والتي 

اإدارة املعرفة  دبي ومراحل تطور 
امل��ب��ادرات  دب��ي وبع�س  يف حماكم 

املعرفية يف املحاكم . 
ويف ن��ف�����س ال�����ش��ي��اق ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
�شعبة  رئ��ي�����س  ف��اط��م��ة اجل����اف 
امل��ك��ت��ب��ة يف حم��اك��م دب����ي، اأه��م��ي��ة 
تقدمها  التي  واخل��دم��ات  املكتبة 
امل��ك��ت��ب��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة مل��ح��اك��م دب��ي 
اأو ال��ع��ام��ل��ني يف  ����ش���واء ل��ل��ق�����ش��اة 
املجال القانوين وطاب الكليات 

عالية الأداء يف العامل.
املجل�س  ينظم  �شبتمر   19 ويف 
احل��ف��اظ  ح���ول  تو�شيحيا  ع��ر���ش��ا 
ع��ل��ى امل��ي��اه وال��ط��اق��ة م��ع جمعية 
الإم��������������ارات ل���ل���ح���ي���اة ال���ف���ط���ري���ة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�����ش��ن��دوق ال��ع��امل��ي 
ل�شون الطبيعة ومبادرة التغر يف 
دبي وذلك لتزويد مقاربة تثقيفية 
لل�شركات  امل��ت��وف��رة  احل��ل��ول  ح��ول 
املناخية  التغرات  م�شكلة  ملعاجلة 

البيئية  ال��ب�����ش��م��ة  م���ن  وال��ت��ق��ل��ي��ل 
وحت��ق��ي��ق ال��ت��وف��ر يف ا���ش��ت��ه��اك 
املكاتب  ب��ي��ئ��ات  وامل��ي��اه يف  ال��ط��اق��ة 
جولة  التو�شيحي  العر�س  ويتبع 
املبنى  التغر  مبادرة  مبنى  �شمن 
من  ت�شنيف  اأع��ل��ى  على  احلا�شل 
ويحر�س  ال��ع��امل.  يف  لييد  معهد 
جمل�س المارات لاأبنية اخل�شراء 
ب�����ش��ك��ل م��ن��ت��ظ��م ع��ل��ى ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
واملنتديات  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات 

الدولية وامل�شاركة فيها .. وقد قام 
الأن�شطة مبا  �شل�شلة من  بتطوير 
وور���س  التوا�شل  فعاليات  ي�شمل 
العمل التقنية وجل�شات يوم العمل 
التي  التدريبية  وال���دورات  املكثف 
وموا�شيع  ق�شايا  ح��ول  تتمحور 
مبا  الأب��ن��ي��ة  ببنى  مرتبطة  �شتى 
واأف����راد  اأع�����ش��ائ��ه  متطلبات  يلبي 
الإماراتي وعموم منطقة  املجتمع 

ال�شرق الأو�شط.

12 ت��شية لالرتقاء بالطالب علميا وبناء جيل ترب�ي مبعايري عاملية
ترب�يا م�ؤهل�ن لإجراء التقييم الذاتي ملدار�شهم  1022
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دائرة الق�شاء يف اأب�ظبي تنظم حملة 
للتربع بالدم يف مقرها الرئي�س

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  يف  الق�شاء  دائ��رة  نظمت 
بالتعاون مع هيئة ال�شحة - بنك 
ال�����دم امل��ت��ن��ق��ل- وم���دي���ن���ة ال�����ش��ي��خ 
خليفة الطبية حملة للترع بالدم 
حت���ت ���ش��ع��ار ت���رع ب���ال���دم ..اإم���ن���ح 
احلياة وذلك يف اإطار اإ�شراتيجية 
ال���دائ���رة ال��ه��ادف��ة ل��ت��ع��زي��ز دوره���ا 
وتعميق  الجتماعية  وم�شوؤوليتها 
ن��ف��و���س  الإن���������ش����ان����ي����ة يف  ال���ق���ي���م 
م���وظ���ف���ي���ه���ا. واأو������ش�����ح�����ت دائ������رة 
الق�شاء اأن هذه احلملة تعد اإحدى 
بها  تقوم  التي  الإن�شانية  املبادرات 
يف اإط�����ار ���ش��راك��ات��ه��ا م���ع ال���دوائ���ر 
واملوؤ�ش�شات  واملنظمات  احلكومية 
الوجه احل�شاري  لإب��راز  اخلرية 
والإن�شاين لإمارة اأبوظبي.. موؤكدة 
الإن�شانية  مب�شئوليتها  التزامها 
وواج��ب��ات��ه��ا ن��ح��و امل��ج��ت��م��ع املحلي 
احتياجات  �شد  يف  امل�شاهمة  ومنها 
وح��دات  م��ن  املحلية  امل�شت�شفيات 
ال����دم امل��ن��ق��ول ال�����ش��روري��ة ل��دع��م 
مبختلف  اجل���راح���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
جن���اح  اإىل  واأ�������ش������ارت  اأن�����واع�����ه�����ا. 
اأقيمت  ال��ت��ي  ب��ال��دم  ال��ت��رع  حملة 
للدائرة  الرئي�شي  امل��ق��ر  يف  ال��ي��وم 
من  الترع  على  الكبر  والإق��ب��ال 
املتعاملني  قبل املوظفني وجمهور 
وامل��راج��ع��ني ال��ذي��ن ت��واف��دوا على 

مركز احلملة يف عيادة الدائرة.

يف ختام اأعمال املوؤمتر الرتبوي الثالث و بح�ضور القطامي

5   حماور رئي�شية لتحقيق امل�ؤ�شرات ال�طنية للتعليم يف مدار�س الدولة 
القطامي: ا�شتجابة وا�شعة بامليدان وتفاعل بناء مع ا�شرتاتيجية تط�ير التعليم

•• دبي – الفجر

اأو�شى امل�شاركون يف املوؤمتر الربوي 
الربية  وزارة  الذي نظمته  الثالث 
والتعليم �شباح اأم�س، ب� 12 تو�شية 
العلمي  امل�شتوى  تطوير  من  ب��داأت 
ب���ن���اء ج��ي��ل  اإىل  ل��ت�����ش��ل  ل��ل��ط��ال��ب 
وت���رب���وي ق���ي���ادي ي���واك���ب ال��ع��امل��ي��ة، 
امل���وؤ����ش���رات  حت��ق��ي��ق  اأن  م���وؤك���دي���ن 
الوطنية للتعليم يف مدار�س الدولة 
ت���رت���ك���ز ع���ل���ى 5 حم������اور ا���ش��ا���ش��ي��ة 
ال���وزارة  ال��روؤي��ة، وخطة  تتمثل يف  
واملبادرات  واأهدافها  ال�شراتيجية 

الربوية، و�شبل التنفيذ. 
ال�شتمرار يف  ���ش��رورة  واأك���دوا على 
املوؤهلة  ال��رب��وي��ة  ال��ق��ي��ادات  اع���داد 
وال��ف��اع��ل��ة، ال��ت��ي ت��ع��ك�����س ت��وج��ه��ات 
وروؤي�����ة   2021 الإم���������ارات  روؤي������ة 
 2020 وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة 
يف امل����ي����دان ال����رب����وي، وامل�����ش��ارك��ة 
امل�����ب�����ادرات  ت��ن��ف��ي��ذ  اجل���م���اع���ي���ة يف 
وتعزيز   ، ال�شراتيجية  واملوؤ�شرات 
باأ�شاليب  والهتمام  التغير  ثقافة 
التعامل مع التطورات وامل�شتجدات 
ال��رب��وي��ة، وات��خ��اذ خ��ط��وات فعلية 
للتطبيق  ال��ت��وج��ه  نحو  وملمو�شة 

تفعيا  الذكية،  للخدمات  الفعلي 
ملبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال��ت��ي ق�����ش��ى فيها   ، دب���ي رع����اه اهلل 
الذكية،  للحكومة  بالتحول  �شموه 
اخل��دم��ات  ت��ط��وي��ر  يف  ي�شهم  ومب���ا 
امل�شتويات  اأف�����ش��ل  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة 

العاملية .

تعزيز التكامل
واأك������د امل�������ش���ارك���ون يف ت��و���ش��ي��ات��ه��م 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ام��ل بني 
اأم����ور الطلبة يف  واأول���ي���اء  امل��در���ش��ة 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��رب��وي��ة، وب��ن��اء عاقة 
النظام  مهنية تكاملية بني عنا�شر 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، وا���ش��ت��ث��م��اره��ا مل��واك��ب��ة 
الأداء  وتطوير  العاملية،  التوجهات 
املدر�شي وجتويده، وتعزيز امل�شاركة 
يف جائزة الإمارات لاأداء الربوي 
امل��ت��م��ي��ز ب��ف��ئ��ات��ه��ا ك���اف���ة يف دورت���ه���ا 
الثانية، التي تهدف اإىل ن�شر ثقافة 
الربويني،  بني  والتناف�س  التميز 
والتاأ�شي�س ملرحلة جديدة من العمل 
وال��رق��اب��ة،  الع��ت��م��اد  ب��ني  املوؤ�ش�شي 
حل���ال���ة م����ن ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال��ت��ك��ام��ل 

ال��روؤي��ا  وح����دة  اط����ار  يف  الأدوار  يف 
وال��ه��دف، ومب��ا ي���وؤدي اإىل حت�شني 
ال��رق��اب��ة والع��ت��م��اد  ع��م��ل��ي��ات  دورة 
التعليم  بجودة  الرت��ق��اء  يف  لت�شب 
القيادة  م��ن  الن��ت��ق��ال  ج��ان��ب  اإىل   ،
التعليمية،  القيادة  اإىل  التحويلية 
و ممار�شات  م��ن مفهوم  والن��ت��ق��ال 
تقييم التعلم اإىل التقييم من اأجل 
لدور  التدريجي  والتو�شع  التعلم، 
املدر�شة يف عملية تقييم الطلبة مع 
ال�شتمرار يف تنويع مواقف التقييم 
���ش��م��ن م��ف��ه��وم ال��ت��ق��ي��ي��م امل�����ش��ت��م��ر 

والتقييم اخلارجي.

العنا�ضر الب�ضرية
القطامي  وافتتح حميد بن حممد 
وزي����ر ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، امل��وؤمت��ر 
بكلمة قال فيها : اإن وزارة الربية 
وه�������ي ع����ل����ى ث����ق����ة يف ع���ن���ا����ش���ره���ا 
الدور  قيمة  ت��درك  فاإنها  الب�شرية، 
الكبر الذي يقوم به مديرو املناطق 
التعليمية، واأع�شاء الهيئات الإدارية 
والتدري�شية والفنية، وتدرك كذلك 
العطاء املخل�س للمنت�شبني لقطاع 
م�شتوياتهم  اختاف  على  التعليم 

الوظيفية ومواقعهم.

ا�شادة اأردنية بتجربة المارات فيما يخ�س �ش�ؤون الق�شر
•• عمان-وام: 

اأ�شاد الدكتور اأحمد هليل قا�شي الق�شاة يف اململكة الأردنية الها�شمية بتجربة دولة المارات 
فيما يخ�س �شوؤون الق�شر. ورحب هليل خال لقائه اأم�س �شعادة را�شد الهاملي مدير عام 
موؤ�ش�شة الرعاية الجتماعية و�شوؤون الق�شر والوفد املرافق له الذي يزور اململكة.. وقال اإن 
هذه الزيارة جزء من توثيق اوا�شر التعاون وتعميق ال�شات القائمه بني البلدين. واأعرب 
الذي يهدف ويوؤكد على مزيد من  التمكني  العايل للموؤ�ش�شة لفكرة م�شروع  عن تقديره 
احلر�س والتعاون والتن�شيق لي�شبح الق�شر فاعلني يف جمتمعهم . من جانبه قال مدير 
الهاملي  الدكتور في�شل احلياري خال لقائه  الأيتام الردنية  اأموال  عام موؤ�ش�شة تنمية 
املنطقة  الرائدة يف  املوؤ�ش�شات  تعتر من  الق�شر  و�شوؤون  الجتماعية  الرعاية  موؤ�ش�شة  اإن 
العربية. بدوره قال الهاملي اإن هذه الزيارة تاأتي يف اإطار العاقات الأخوية والتعاون بني 

الطرفني والتي تلقى الدعم من القيادتني يف البلدين ال�شقيقني. 
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•• املنطقة الغربية-وام:

الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�������ش���وؤون  وزارة  وق��ع��ت 
ال��غ��رب��ي��ة..ات��ف��اق��ي��ة  املنطقة  ب��ل��دي��ة  و 
ت���وف���ر خ��دم��ات  اإىل  ت���ه���دف  ت���ع���اون 
والراخي�س  الجتماعية  امل�شاعدات 
وال�شلع  وغياثي  املرفاأ  م��دن  جلمهور 
وت�شهيل الو�شول اإىل هذه اخلدمات. 
الول  اأم�����س  الت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  �شهد 
اخل���دم���ات احلكومية  م��رك��ز  م��ق��ر  يف 
املتكاملة مت يف املرفاأ معايل مرمي بنت 
حممد خلفان الرومي وزيرة ال�شوؤون 
مبارك  م�شبح  �شعادة  و  الجتماعية 
املرر مدير عام بلدية املنطقة الغربية 
انطاقا  التفاقية  وت��اأت��ي   . ب��الإن��اب��ة 
الحتادية  احلكومة  ا�شراتيجية  من 
اإط���ار  .. يف   2030 اأب��وظ��ب��ي  وروؤي����ة 
بني  الإ�شراتيجية  ال�شراكات  تفعيل 
احلكومة الحتادية واحلكومة املحلية 
ومب�����ا ي�����ش��م��ن ت��ك��ام��ل��ي��ة اخل���دم���ات 
امل�شتفيدين  ل�����ش��ال��ح  ب��ه��ا  والرت���ق���اء 
زي��ارة  خ��ال  ج��اءت  كما  واملتعاملني. 
�شعادة  يرافقها  الرومي  معايل مرمي 
امل�شاعد  الوكيل  ال�شيخ  �شعيد  ح�شني 
ل���ل���رع���اي���ة الج���ت���م���اع���ي���ة يف ال�������وزارة 
مدير  ال�شوقي  عبدالرحمن  وال�شيد 
اإدارة ال�شمان الجتماعي وال�شيد زيد 

اخلارجية  ال��ع��اق��ات  من�شق  العقيل 
يف ال������������وزارة..اإىل امل���ن���اف���ذ اجل���دي���دة 
للوزارة يف مراكز اخلدمات احلكومية 
ومدينة  املرفاأ  مدينة  يف  مت  املتكاملة 
غ��ي��اث��ي ل���اط���اع ع��ل��ى ���ش��ر ال��ع��م��ل 
الذي بداأ يف �شهر يوليو املا�شي �شمن 
اجل���غ���رايف يف  للتو�شع  ال�����وزارة  خ��ط��ة 
خدماتها للو�شول للجمهور امل�شتفيد 
الطرفان على  اتفق  حيث وج��د. وقد 
الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزارة  تقوم  اأن 

املخت�شني  املوظفني  وتاأهيل  بتدريب 
م���ه���ام  ج���م���ي���ع  ع����ل����ى  م�����راك�����ز مت  يف 
وم�����ش��ت��ل��زم��ات ال���ب���ح���ث الج��ت��م��اع��ي 
وا�شتام طلبات امل�شاعدات الجتماعية 
ب�������ش���ك���ل رئ���ي�������ش���ي واإج������������راء ال��ب��ح��ث 
امل�شجلة  احل����الت  وم��ت��اب��ع��ة  ال�����دوري 
وا���ش��ت��ي��ف��اء ال��ث��ب��وت��ي��ات وامل�����ش��ت��ن��دات 
النظام  يف  املطلوبة  البيانات  واإدخ���ال 
الإل����ك����روين ل��ل�����ش��م��ان الج��ت��م��اع��ي 
بينما تقوم مراكز اخلدمات املتكاملة 

مت بتخ�شي�س وجتهيز املكاتب بجميع 
امل�شتلزمات الإدارية واملكتبية وحتديد 
امل���وظ���ف���ني امل��خ��ت�����ش��ني يف م���راك���ز مت 
لقيام باملهام املذكورة �شابقا. واطلعت 
م��ع��ايل ال��روم��ي وال��وف��د امل��راف��ق لها 
واإج���راءات  �شر  جولتها..على  خ��ال 
ل��ل��وزارة  املخ�ش�شة  امل��ن��اف��ذ  يف  العمل 
م�شبح  �شعادة  مبرافقة  امل��رك��زي��ن  يف 
مبارك املرر مدير عام بلدية املنطقة 
امل�شئولني  وك���ب���ار  ب���الإن���اب���ة  ال��غ��رب��ي��ة 

املن�شوري  �شويد  ورا���ش��د  ال���وزارة  من 
م����دي����ر م����رك����ز غ���ي���اث���ي وامل���ه���ن���د����ش���ة 
املرفاأ.  عائ�شة احلمادي مديرة مركز 
ال�شوؤون  منافذ  يف  التو�شع  اأن  ي��ذك��ر 
ناجت  الغربية  املنطقة  يف  الجتماعية 
ال���وزارة  اأع��دت��ه��ا  ع��ن درا���ش��ة م�شحية 
اإمارة  يف وقت �شابق لعدد احل��الت يف 
وحتديد  اجلغرايف  وتوزيعها  اأبوظبي 
امل�شافات بني مراكز ومكاتب خدمات 
ال�����وزارة وع��ل��ي��ه ارت�����اأت ال�����وزارة وم��ن 
م��ن��ط��ل��ق حت�����ش��ني خ��دم��ات��ه��ا ب���زي���ادة 
يف  منافذ  خم�شة  اإىل  منافذها  ع��دد 
مدينة  زاي��د  مدينة  الغربية  املنطقة 
امل���رف���اأ م��دي��ن��ة غ��ي��اث��ي م��دي��ن��ة ال�شلع 
واجلهد  الوقت  ..لتوفر  دمل��ا  جزيرة 
اإىل  بالنتقال  وذل��ك  امل�شتفدين  على 
امل�شتفيد  جمهورها  من  نقطة  اأق��رب 
ال��وزارة  خطة  وت�شمل  خدماتها.  من 
على   2014 ع���ام  خ���ال  امل�شتقبلية 
اأبوظبي  اإم����ارة  يف  اجل��غ��رايف  التو�شع 
يف اخل����دم����ات الأخ�������رى ك��راخ��ي�����س 
احل�شانات  للوزارة  التابعة  الأن�شطة 
و مكاتب  امل��ع��اق��ني  ت��اأه��ي��ل  م���راك���ز  و 
ال���ش��ت�����ش��ارات الأ���ش��ري��ة وال��ت��ع��اون��ي��ات 
.. ك��ي ت��ق��وم ب���دوره���ا ك��ام��ا خلدمة 
ج���م���ه���ور ال������������وزارة. واأث�����ن�����ت م��ع��ايل 
على  ل��ه��ا  ت�شريح  يف  ال��روم��ي  م���رمي 

زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  متابعة 
املنطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
والتنمية  احل�����ش��ارة  ال��غ��رب��ي��ة..ل��ن��ق��ل 
تاأخذ  اأن  �شموه  وحر�س  املنطقة  اىل 
امل�شاريع  يف  التو�شع  يف  حقها  املنطقة 
التنمية  م���ن  وح��ظ��ه��ا  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
 .2030 ابوظبي  حكومة  روؤي��ة  وف��ق 
اأن ف���ك���رة م���راك���ز اخل���دم���ات  واأك������دت 
احل���ك���وم���ي���ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ت���ع���د ح��دي��ث��ة 
ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة حتت 
ال�شامل  امل��وظ��ف  وع���ر  واح���د  �شقف 
وفق معاير من حيث الزمن وطريقة 

لإنهاء  اجلمهور  مع  املوظف  التعامل 
اخلدمات . واأ�شافت اأنها خطوة جيدة 
ال�شمان  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  ن��وا���ش��ل  اأن 
ت��ق��دمي  ث���م   2014 يف  الج��ت��م��اع��ي 
خدمة الراخي�س وال�شهارات ب�شكل 
عام يف كل مراكز الغربية . من جانبه 
ق����ال ���ش��ع��ادة م�����ش��ب��ح م���ب���ارك امل��ح��رر 
الغربية  املنطقة  لبلدية  العام  املدير 
التعاون  تعزز  التفاقية  ب��الإن��اب��ة..اإن 
الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���������ش����وؤون  وزارة  ب����ني 
ومراكز مت يف ثاث مواقع م�شرا اىل 
وال��وزارة  البلدية  بني  القائم  التعاون 

ال�شوؤون  وزارة  خدمات  كامل  لتقدمي 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال������وزارات الأخ�����رى يف 
م��راك��ز مت يف ال��غ��رب��ي��ة. وق����دم را���ش��د 
�شويد امل��ن�����ش��وري م��دي��ر م��رك��ز مت يف 
اخلدمات  خاله  �شرح  عر�شا  غياثي 
ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا امل����رك����ز ل��ل��م��واط��ن��ني 
م�شاريع  ا�شتعر�س  وامل��ق��ي��م��ني..ك��م��ا 
الغربية يف  التي نفذتها بلدية  البنية 
�شعبية  وم�شاكن  ح��دائ��ق  م��ن  غياثي 
ال��زي��ارة  وم�����ش��اري��ع جتميل ويف خ��ت��ام 
مت ت����ب����ادل ال��������دروع ال���ت���ذك���اري���ة ب��ني 

اجلانبني. 

وزارة ال�ش�ؤون الجتماعية وبلدية املنطقة الغربية ت�قعان اتفاقية تعاون

•• دبي-وام:

اإحتفال  عمل  ع�شاء  الول  اأم�س  م�شاء  واملياه  البيئة  وزارة  نظمت 
غاف  �شعار  حتت   26 ال���  الأوزون  طبقة  حلماية  العاملي  باليوم 
انركونتننتال  ب��ف��ن��دق  ن��ري��ده  ال����ذي  امل�شتقبل  م��ع��اف��ى..  ج���وي 

في�شتفال �شيتي بدبي.
لبدائل  الثالث  الإقليمي  امللتقى  م��ع  تزامنا  الع�شاء  حفل  ي��اأت��ي 
و�شائط التريد يف املناطق احلارة التي تنظمه الوزارة يومي 10 
للموا�شفات  الإم���ارات  هيئة  مع  بالتعاون  احل��ايل  �شبتمر  و11 
للمكتب  للبيئة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وب��رن��ام��ج  م��وا���ش��ف��ات  وامل��ق��اي��ي�����س 
اآ�شيا يونيب واملعهد الأمريكي للتكييف والتدفئة  الإقليمي لغرب 

والتريد بدبي وجمعية املهند�شني المريكيني للتدفئة والتريد 
وتكييف الهواء.

امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل  العبدويل  عائ�شة  املهند�شة  �شعادة  واأل��ق��ت 
ال��وزارة على الحتفال  اأك��دت خالها حر�س  البيئة كلمة  ل�شوؤون 
ي�شادف  وال����ذي   26 ال����  الأوزون  طبقة  حل��م��اي��ة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
ال�شاد�س ع�شر من �شبتمر من كل عام بالتزامن مع عقد امللتقى 
 .. احل���ارة  املناطق  يف  التريد  و�شائط  لبدائل  الثالث  الإقليمي 
من  الأوزون  طبقة  حماية  يف  بامل�شاركة  ال��دول��ة  ال��ت��زام  م��وؤك��دة 
ا�شراتيجية  ل�شيما  وال�شراتيجيات  ال�شيا�شات  من  عدد  خال 
الإم���ارات مبوجبها  دول��ة  تبنت  التي  للتنمية اخل�شراء  الإم���ارات 
نهج القت�شاد الأخ�شر ب�شورة ر�شمية. واأ�شارت �شعادتها اإىل جهود 

امل��وارد  م��ن  للتخل�س  املحلي  الرنامج  وتطبيق  و�شع  يف  ال��دول��ة 
 2010 بحلول  الأوزون  لطبقة  امل�شتنزفة  الكلوروفلوروكربونية 
املركبات  م��ن  للتخل�س  الثانية  للمرحلة  مماثل  برنامج  وو���ش��ع 
الهيدروفلوروكربونية وقد تزامن ذلك مع تعزيز جهود مكافحة 
الأوزون  لطبقة  امل�شتنزفة  ب��امل��واد  امل�شروع  غ��ر  الجت���ار  عمليات 
بالإ�شافة اإىل تطويرها جمموعة متنوعة من الرامج والأن�شطة 
البيئية  وال��ن��ظ��م  الإن�����ش��ان  �شحة  على  ال�شلبية  ب��الآث��ار  املتعلقة 
الناجمة عن ا�شتنزاف طبقة الأوزون. ويف ختام احلفل مت تكرمي 
من  الوطنية  الأوزون  ووح����دات  وامل��ت��ح��دث��ني  واملنظمني  ال��رع��اة 
اإقليمي  اأبومغلي مدير وممثل  اإياد  دول الإقليم بح�شور الدكتور 

لرنامج الأمم املتحدة للبيئة يف املكتب الإقليمي لغرب اآ�شيا. 

البيئة واملياه تنظم ع�شاء عمل احتفال بالي�م العاملي حلماية طبقة الأوزون الـ 26

•• اأبوظبي-وام:

من  ع��دد  اإط���اق  ال���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  اأع��ل��ن��ت 
الرامج الجتماعية املتخ�ش�شة التي تعنى بكل اأفراد 

الأ�شرة.
تهتم  التي  ال��ور���س  من  ع��دد  بتنفيذ  املوؤ�ش�شة  وب���داأت 
تعزيز  يف  دوره  وت��وؤك��د  اأهميته  وتعزز  ال���زواج  ب�شوؤون 
ال���ش��ت��ق��رار وال��ت��اح��م الأ���ش��ري واملجتمعي وذل���ك يف 

اإطار اهتمامها بتعزيز دور الأ�شرة يف املجتمع.
وت��ن��ط��ل��ق ف��ع��ال��ي��ات ب��رن��ام��ج م��ا ه��و ال�����زواج ال���ش��ب��وع 
وال�شرقية  الغربية  باملناطق  مراكزها  بجميع  املقبل 

والو�شطى من اإمارة اأبوظبي.
اإث��راء  برنامج  فعاليات  اإن��ط��اق  املوؤ�ش�شة  اأعلنت  كما 
احلياة الزوجية يف جميع املراكز التابعة لها بالمارة 
ال��زوج��ني يف  ي�شتهدف  احل��ايل  �شبتمر  نهاية  وذل��ك 
توعية  اإىل  الرنامج  كافة. ويهدف  زواجهما  مراحل 
ال���زوج���ني ب��ن��ق��اط ال���ق���وة والخ����ت����اف يف ح��ي��ات��ه��م��ا 
امل�شركة وفق منظومة منهجية علمية تختر �شحة 
التوافق  م��دى  وتدر�س  الزوجية  عاقتهما  و�شامة 
بينهما وذلك من خال ا�شتبانة معيارية تقي�س عدة 
جمالت رئي�شة توؤثر على هذه العاقة ب�شورة كبرة 
الأزم��ات  واإدارة  والتفاهم  التوا�شل  اأهمها  ومبا�شرة 
الأل��ف��ة واحلميمية واحل��ي��اة  واآل��ي��ة  وح���ل اخل��اف��ات 
ال�شخ�شية  والفروق  والعادات  والجتماعية  الأ�شرية 
امل��ال��ي��ة«.  ال�������ش���وؤون  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واحل���ق���وق  والأدوار 
وي��ع��ت��م��د ال���رن���ام���ج الج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى ث����اث ور����س 
الزوجني  ب��ني  العاقة  لتعزيز  متخ�ش�شة  تدريبية 
كذلك  ويهدف  تدريبية  �شاعات  ث��اث  منها  كل  م��دة 
اإىل رف���ع وع���ي ال��زوج��ني مب��ف��ه��وم ال��ت��واف��ق وال��ر���ش��ا 
الزواجي لتوطيد العاقة بني الزوجني وتعزيز قيمة 
التكامل بينهما واحلفاظ على قوام ومتا�شك الأ�شرة 

ومتكني الزوجني من فهم طبيعة احلاجات الأ�شا�شية 
والفروقات ال�شخ�شية واأدوار وم�شئوليات وحدود كل 
منهما واإك�شابهم مهارات التعامل والتوا�شل والتفاهم 
واإك�شاب الزوجني ا�شراتيجيات التعامل مع اخلافات 
الأ�شرية  العاقات  وبناء  الأ�شرية  ال�شغوط  وتخطي 
والجتماعية ال�شليمة �شعيا لإجناح العاقة الزوجية 

والو�شول اإىل اأعلى مراتب ال�شعادة والر�شا.
الأ�شرة  م�شاندة  ادارة  مديرة  الزعابي  ح�شة  واأك��دت 
حتر�س  املوؤ�ش�شة  اأن  الأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  يف 
العاقة  تعزيز  �شاأنها  من  التي  الرامج  تنفيذ  على 
الأ���ش��رة  متا�شك  يف  الكبر  ال���دور  لها  التي  الزوجية 
جمتمع  يف  اأ�شرية  حياة  �شمان  وبالتايل  وتاحمها 
وا�شت�شاريني  ا�شتقطاب خراء  يتم  و�شليم حيث  اآمن 
ال���ش��ت�����ش��ارات  جم���ال  يف  ج��ي��دة  خ���رة  وذو  متميزين 

الأ�شرية والزواجية.
تت�شمن  للمتزوجني  املوجهة  ال��رام��ج  اإن  واأ���ش��اف��ت 
فعاليتها  اأثبتت  والتي  امل�شاركون  منها  ي�شتفيد  ور�شا 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�����ش��ارك��ني  م��ن  كبر  ع��دد  ا�شتقطاب  يف 
الر�شا الكبر الذي التم�شناه منهم وذلك من خال 
واأ�شارت ح�شة  العام للرامج.  الر�شا  قيا�س معدلت 
ينم  ال��رام��ج  ال��زوج��ني يف  م�شاركة  اأن  اإىل  ال��زع��اب��ي 
واأهميته  ال��زواج  وثقافتهم مبفهوم  عن مدى وعيهم 
اإ���ش��اف��ة اإىل ح��ر���ش��ه��م ال�����ش��دي��د ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دوره���م 
ك��زوج��ني م�����ش��وؤول��ني ع��ن ح��ي��اة اأ���ش��ري��ة �شليمة وه��ذا 
الأم�����ر ي��ع��زز مت��ا���ش��ك امل��ج��ت��م��ع ال����ذي اع��ت��م��د الأط���ر 

ال�شليمة والناجحة يف بناء احلياة الأ�شرية.
واأكدت اأن البناء القوي الذي ا�شتند عليه الزواج لبد 
املوؤ�ش�شة  اأن  .. مو�شحة  امل��دى  بعيد  اأن يحقق جناحا 
حر�شت على تقدمي الور�س التي تعالج ق�شايا الزواج 
اهتمامها  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��زوج��ني  وت��ع��زز م��ن ع��اق��ة 

بالور�س التثقيفية والتوعوية يف تربية الأبناء. 

ومعارفها،  خراتها  م�شاركة  يف  ا�شراتيجيتها  من  كجزء 
وت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل امل�����ش��رك ب��ني ك��اف��ة ال���دوائ���ر احلكومية 
اإمارة دبي، �شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي  لتحقيق روؤية 
دبي  ب��رن��ام��ج  ينظمها  ال��ت��ي  املعرفية  ال��ن��دوات  �شل�شلة  يف 
لاأداء احلكومي املتميز والتي ت�شاهم يف تعريف امل�شاركني 
العمل احلكومي،  على جت��ارب علمية وعملية يف جم��الت 
وتعزيز مفاهيم وتطبيقات التميز والإبداع واجلودة ونقل 
التعلم  اىل  بالإ�شافة   ، العمل  جم��الت  جميع  يف  املعرفة 
اأف�شل املمار�شات الإداري��ة واملهنية يف جمال التطوير  من 
الهيئة يف  والوظيفي.وت�شارك  املوؤ�ش�شي  والتميز  واجل��ودة 
لنقل خراتها �شمن  املعرفية  الندوات  ال�شل�شلة من  هذه 
لرفع  الرامية  وجهودها  دب��ي  حكومة  ا�شراتيجية  اط��ار 
والذكية  الإل��ك��رون��ي��ة  اخل��دم��ات  م��ن  ال�شتفادة  م�شتوى 
املقدمة، حيث احتل موقع الهيئة موؤخرا املرتبة الأوىل يف 
نتائج تقييم جودة املواقع الإلكرونية التابع حلكومة دبي 
الذكية 2012-2013، مما ي�شع الهيئة يف طليعة جمال 
جلمهور  احلكومية  الإج���راءات  وتب�شيط  املعلومات  تقنية 
متعامليها .وقام املهند�س مروان بن حيدر، نائب الرئي�س-

دور  ح��ول  مرئي  عر�س  بتقدمي  املعلومات،  تقنية  رئي�س 
والإجت��اه��ات  املوؤ�ش�شي،  الأداء  تطوير  يف  املعلومات  تقنية 
التطوير،  ه��ذا  يف  امل�شتخدمة  احلديثة  التقنية  والأدوات 

ودور تقنية املعلومات يف تب�شيط الإجراءات وتطوير نظم 
العمل، بالإ�شافة اىل التميز الإلكروين واأثره يف تطوير 
الأداء املوؤ�ش�شي، حيث قام بعر�س اأمثلة وتطبيقات ناجحة 
ال��ري��ادي يف  ت��اأك��ي��دا على دوره���ا  الهيئة، وذل��ك  بها  قامت 
الإلكرونية والذكية، وا�شتخدام  اأف�شل اخلدمات  تقدمي 
اأحدث التقنيات للعمل على تعزيز الأداء املوؤ�ش�شي، وحتقيق 
روؤية الهيئة يف اأن ت�شبح موؤ�ش�شة م�شتدامة على م�شتوى 

عاملي.
ال��رئ��ي�����س، رئي�س  ن��ائ��ب  وق���ال املهند�س م���روان ب��ن ح��ي��در 
تقنية امل��ع��ل��وم��ات: ي��ع��د ال��ه��دف الأ���ش��ا���ش��ي م��ن الع��ت��م��اد 
يف  والذكية  الإلكرونية  واخلدمات  املعلومات  تقنية  على 
التي  احلديثة  الت�شال  قنوات  من  هوالإ�شتفادة  الهيئة 
لأع��م��ال  مبتكرة  تفاعلية  ق��اع��دة  م��ن��ح  خ��ال��ه��ا  م��ن  ي��ت��م 
الهيئة واملتعاملني على حد �شواء فلطاملا �شعينا يف الهيئة 
على تعزيز تبني اخلدمات الإلكرونية والذكية وت�شجيع 
تناف�شية اخلدمات  باأن  الهيئة  لإدراك  ا�شتخدامها، وذلك 
املقدمة تعتمد ب�شكل كبر على ا�شتمرارية البتكار، لذلك 
نحر�س دائما على مواكبة التطورات والجتاهات الراهنة 
والتنبوؤ مبا قد يحمله امل�شتقبل مع متابعة وتطبيق اأحدث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ن��ا ملتعاملينا 

مبختلف فئاتهم. 

م�ؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية تطلق عددا من الربامج 
الجتماعية التي تعنى بكل اأفراد الأ�شرة

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�شارك يف �شل�شلة الندوات 
املعرفية التابعة لربنامج دبي لالأداء احلك�مي

فريق م�ؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية ي�ا�شل ت�زيع ال�شالل الغذائية على العائالت الت�ن�شية
•• تون�ص-وام:

م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  ف���ري���ق  وا����ش���ل 
ل���اأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الإن�شانية حملته لتنفيذ برنامج 
تون�س  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 
الذي ي�شتفيد منه حوايل ع�شرة 
خمتلف  يف  حمتاجة  اأ���ش��رة  اآلف 
امل������دن وال�����ق�����رى. وق������ال ال�����ش��ي��د 
ع��ب��داهلل امل���زروع���ي رئ��ي�����س فريق 
اإنه مت حتى الآن  موؤ�ش�شة خليفة 
توزيع اأكر من األف و 350 �شلة 
املعوزة  الأ�شر  مئات  على  غذائية 
ت��ون�����ش��ي��ة حيث  يف م����دن وق�����رى 
ترحيبا  ال��ت��وزي��ع��ات  ه���ذه  لق���ت 
ال��ت��ي ا�شتفادت  ح���ارا م��ن الأ���ش��ر 
واهتماما  قبول  منها..كما لقت 
م����ن اأع�������ش���اء ال����ه����ال الأح���م���ر 
ال��ت��ون�����ش��ي والحت�������اد ال��ت��ون�����ش��ي 
ل��ل��ت�����ش��ام��ن الج���ت���م���اع���ي ال����ذي 
يتعاون مع فريق موؤ�ش�شة خليفة 
يف ت���وزي���ع ه����ذه امل�����ش��اع��دات من 
لتحديد  �شلفا  تعد  قوائم  خ��ال 
امل��ح��ت��اج��ة وف��ق��ا حلالتها  الأ����ش���ر 
القت�شادية والجتماعية . وذكر 
اأم�س  ي��وم  ق��ام  املوؤ�ش�شة  اأن فريق 
الول بتوزيع 200 �شلة غذائية 
اأ�شرة معوزة يف قرية   200 على 
الكاف  لولية  التابعة  ال�شبيعات 
ال��ع��ا���ش��م��ة تون�س  ���ش��م��ال غ��رب��ي 

وق���د اأث���ن���ى ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ت��ع��اون 
اأدى  ال��ت��ون�����ش��ي��ة مم����ا  اجل����ه����ات 
بي�شر  التوزيع  عملية  اإمت���ام  اإىل 
و���ش��ه��ول��ة . ويف ه���ذا الإط����ار ق��ام 
فريق موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل 
نهيان لاأعمال الإن�شانية بزيارة 
للت�شامن  التون�شي  الحت��اد  ملقر 
الج����ت����م����اع����ي يف م����رك����ز ولي�����ة 
العا�شمة  غربي  الواقعة  منوبة 
ميدانية  بجولة  ق��ام  كما  تون�س 
الأ���ش��ر  على  للتعرف  ال��ولي��ة  يف 
ال�شال  بع�س  ووزع  فيها  املعوزة 
ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى ع���دد م��ن الأ���ش��ر 
املحتاجة . ثم زار فريق موؤ�ش�شة 
خ���ل���ي���ف���ة م���ن���ط���ق���ت���ي امل���رن���اق���ي���ة 
غذائية  �شال  وق��دم  واجل��دي��دة 
يف  م�شتورة  ع��ائ��ات  اإىل  مماثلة 
املنطقتني حيث ا�شتب�شر الأهايل 
خ���را ب��ه��ذه ال��ل��ف��ت��ة الإم���ارات���ي���ة 
الإن�شانية وحظيت اأي�شا برحيب 
من امل�شوؤولني التون�شيني خا�شة 
يف ال����ه����ال الأح����م����ر والحت������اد 
الجتماعي  للت�شامن  التون�شي 
الذين اأكدوا اأهمية هذا الرنامج 
موؤ�ش�شة  ت��ن��ف��ذه  ال���ذي  ال��غ��ذائ��ي 
له  ملا  الإن�شانية  لاأعمال  خليفة 
الأ���ش��ر  على  اإقت�شادية  اآث���ار  م��ن 
امل���ع���وزة مل�����ش��اع��دت��ه��ا يف م��واج��ه��ة 

الظروف املعي�شية ال�شعبة .

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة البيئة يف اأبوظبي ولدة حوايل 2000 فرخ جديد من ال�شقر 
ال�شقر  العام احل��ايل وذل��ك على هام�س اجتماع فريق عمل  احل��ر خ��ال 
ال�شقر  على  باملحافظة  املعنية  ل��اأط��راف  العملي  التخطيط  ح��ول  احل��ر 

احلر الذي اختتم ام�س باأبوظبي وا�شت�شافته الهيئة.
وجاء هذا الإجناز �شمن اجلهود املبذولة لزيادة اأعداد ال�شقر احلر وذلك 
الرنامج  خ��ال  من  ومراقبتها  ال�شطناعية  الأع�شا�س  بناء  طريق  عن 
الذي مت تنفيذه يف اإطار التفاقية املوقعة بني هيئة البيئة باأبوظبي ووزارة 

اأع��داد  زي��ادة  بهدف   2010 عام  يف  املنغولية  وال�شياحة  والبيئة  الطبيعة 
�شقور احلر يف الرية. ويف هذا ال�شياق قالت رزان خليفة املبارك الأمني 
لتعزيز  �شعينا  اإط���ار  يف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ج��اءت  باأبوظبي  البيئة  لهيئة  ال��ع��ام 
زيادة  بهدف  الطيور  لهذه  اآمنة وحممية  بيئة  وتوفر  التكاثر  ممار�شات 
اأعدادها الطبيعية حول العامل اإ�شافة اإىل النجاح الذي �شهده تكاثر هذه 
الطيور ومتكنا من بناء قدرات الباحثني البيولوجيني يف منغوليا وتنفيذ 
برنامج تعليمي يف املدار�س املنغولية اإىل جانب مدر�شتني يف اإمارة اأبوظبي 
اأنه مت تزويد عدد من  واأو�شحت  للتعليم.  اأبوظبي  بال�شراكة مع جمل�س 
با�شتمرار  الأح���داث  بت�شجيل  تقوم  ت�شوير  باآلة  ال�شطناعية  الأع�شا�س 

الغذائية  العادات  على  التعرف  فر�شة  املجال  هذا  يف  للعاملني  يتيح  مما 
اأنه خال هذا العام  واملخاطر التي قد تتعر�س لها ال�شقور. ونوهت اإىل 
اإمتدت ن�شاطات امل�شروع للم�شاهمة يف عاج م�شكلة تعر�س ال�شقر احلر 
وهو  الكهربائي  التيار  خطوط  من  الكهربائية  ال�شدمات  بفعل  للتهديد 
ما يعد �شببا رئي�شيا يف نفوق هذه ال�شقور يف منغوليا وال�شني حيث قام 
العاملون يف هذا املجال باتخاذ عدد من الإجراءات التي من �شاأنها احلد من 
هذه امل�شكلة من خال و�شع اأغطية عازلة على خطوط التيار الكهربائي. 
اإىل  الرامية  العاملية  اجلهود  قيادة  خ��ال  من  اإن��ه  املبارك  رزان  واأ�شافت 
احلفاظ على واحد من اأكر ال�شقور املهددة يف العامل ميكننا امل�شاهمة يف 

زيادة الأعداد الطبيعية لاأنواع املعر�شة للخطر والتي ت�شاءلت اأعدادها 
اأن��ه من  .. مو�شحة  زوج  و5000   2000 العاملي حل��وايل  امل�شتوى  على 
خال العمل مع حكومة منغوليا نحن ب�شدد حتقيق روؤيتنا امل�شركة يف 
املحافظة على الأنواع املهددة وحماية رمز هام من رموز الثقافة والراث 
الوطني. جدير بالذكر اأنه يف عام 2010 واإنابة عن حكومة دولة الإمارات 
العربية املتحدة وقعت هيئة البيئة باأبوظبي اتفاقية مع حكومة منغوليا 
تكاثر  زي���ادة  بهدف  املنغولية  ال�شهول  يف  ا�شطناعي  ع�س   5000 لبناء 
 3 الهيئة عن ولدة  اأعلنت  .. كما  الطبيعية  اأع��داده  وزي��ادة  ال�شقر احلر 

اآلف و700 فرخ جديد منذ انطاق امل�شروع. 

م�شروع هيئة البيئة باأب�ظبي لل�شقر احلر يف منغ�ليا ي�شهد ولدة األفي فرخ جديد العام احلايل
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة النجم 

CN 1140873:البارز للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فايده حممد جرمان فهد الحبابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن �شعيد حممد فهد احبابي

العان مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10894 بتاريخ 2013/9/12   

اإعــــــــــالن )قبل �ضدور الرتخي�س(
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
بان الرخ�شة التجارية رقم CN 1097609 بال�شم التجاري : 
جبل روبي لل�شحن اجلوي وميلكها ال�شيد/علي عبداهلل ح�شني 

عي�شى احلو�شني امارات اجلن�شية .
حيث ابدى املذكور اعاه رغبته يف اجراء التعديات التالية:

تعديل ال�شم التجاري اىل/ �شن روبي بازا
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10894 بتاريخ 2013/9/12   

اإعــــــــــالن
لدارة  ال�ش�����ادة/كريب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1181194:املطاعم ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
بول جوزف الدكا�س من 49% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شاكر هارون )%24(

العان مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10894 بتاريخ 2013/9/12   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  ال�شرعة  ال�ش�����ادة/فن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1014071 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 0.50*0.15 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�شم جتاري:من/فن ال�شرعة للمقاولت العامة
SPEED ART GENERAL CONTRACTING

اىل/باور لينك اي تي �شوليو�شن  
POWER LINK IT SOLUTION

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب وا�شاح التمديدات والركيبات الكهربائية )4321001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ان�شاء وتاأ�شي�س و�شيانة البنية التحتية للحا�شب اليل )4321004(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  دوم  ال�ش�����ادة/امرت�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1185722 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل جابر جا�شم جابر املريخي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل جابر جا�شم جابر املريخي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامه جابر جا�شم جابر املريخي )%50(

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 150001
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.60

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/امرت�س دوم للمقاولت العامة

EMIRATES DOME GENERAL CONTRACTING
اىل/امرت�س دوم للمقاولت العامة ذ.م.م  

EMIRATES DOME GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10894 بتاريخ 2013/9/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الي�شموم للمقاولت العامة

 رخ�شة رقم:CN 1127017 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/وليد مبارك �شامل هوي�شل ال�شكيلي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ وليد مبارك �شامل هوي�شل ال�شكيلي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ف�شلو مياه �شهاب الدين )%49(

تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 150000
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/الي�شموم للمقاولت العامة

AL YASHMOM GENERAL CONTRACTING
اىل/الي�شموم للمقاولت العامة ذ.م.م  

AL YASHMOM GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/التقنية احلديثة لعمال الطباعة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1052360 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/فاهم عي�شى عبيد احلمر الزعابي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ فاهم عي�شى عبيد احلمر الزعابي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف غدير يون�س حممود �شلطان

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 6.60*1.24
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/التقنية احلديثة لعمال الطباعة ذ.م.م
MODERN TECHNOLOGY PRINTING WORKS LLC

اىل/التقنية احلديثة لعمال الطباعة  
MODERN TECHNOLOGY PRINTING WORKS

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفار�س الول لتجارة 

اللحوم رخ�شة رقم:CN 1525666 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

احمد ا�شماعيل داود حممد ال ب�شر من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

 احمد ا�شماعيل داود حممد ال ب�شر من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد فتحي امني عبدالرازق )%100(
تعديل �شركاء/حذف احمد عبدالرزاق

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العان وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافتريا الزيتون 

الخ�شر رخ�شة رقم:CN 1198040 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

جا�شم علي ربيع علي احلو�شني من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

 جا�شم علي ربيع علي احلو�شني من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مر�شد بالولثيل احمد بالولثيل )%100(
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ارت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1200454:اميج للديكور رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1026623:ار�شان رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
العامل  كراج  التجاري  بال�شم   CN  1120070 رقم 
الذهبي بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة والو�شع 

كما كان عليها �شابقاً.
العان  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فجر المارات التجارية ذ.م.م - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1196322 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  العرا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  بريت  ال�ش�����ادة/امان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1011969 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 03*09 اىل 0.4*0.6

تعديل ا�شم جتاري:من/امان بريت للمقاولت العامة ذ.م.م
AMANPREET GEN. CONTRACTING LLC

اىل/ امان بريت لل�شيانة العامة ذ.م.م   
AMANPREET GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة 
غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شقف زون لركيب ال�شقالت ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1523587 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*2 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شقف زون لركيب ال�شقالت ذ.م.م
SCAFF ZONE INSTALLATION LLC
اىل/ ميتال زون لتجارة خملفات املباين ذ.م.م   

METAL ZONE BUILDING SCRAP TRADING LLC
بناية   C1 رقم  1 مكتب  21 طابق  39 قطعة  م  ابوظبي خارج  عنوان/من  تعديل 

جابر جا�شم املهري اىل ابوظبي م�شفح ال�شناعية قطعة 37 حمل رقم 130
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة خردة وخملفات املباين )4669107(

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة خردة الملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�شتعملة )4669105(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تركيب وفك ال�شقالت )4390008(

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
ال�شغر  ال�ش�����ادة/بيتي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1195151:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مبارك ماجد �شعيد مبارك املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد را�شد �شعيد �شامل املزروعي

العان مراجعة  هذا  على  العرا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
البحري(  النقل  )قطاع  للموا�شات  الوطنية  الهيئة  تعلن 
بان /ال�ساهني ادفينت�سر ذ.م.م قد تقدموا بطلب ت�شجيل 

ال�شفينة املذكوره بياناتها بعد وهي:

مراجعة  ال�شفينة  ت�شجيل  على  اع��را���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 
مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خال مدة اق�شاها 60 يوما 

من تاريخ هذا العان.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
 الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

جديد
جديد

جديد
جديد  

ر�شيكو 1
ا�شي�س رب

العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة هوكتيف لان�شاءات 
)جن�شيتها  امل�شوؤولية  حمدودة  الو�شط  ال�شرق  يف  والدارة 
يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  املانيا(  من 
ال�شركات  اإمارة ابوظبي واملقيدة حتت رقم )2688( يف �شجل 
رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية 
و  وتعدياتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف  1984م  ل�شنة   )8(
القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل 
اجراءات الرخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج 
احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف العرا�س ان يتقدموا باعرا�شهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�شر على  تاريخ  ل يتجاوز �شهر من 

القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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بهذا نعلن نحن  ال�شادة م�شنع فور�شايت لل�شناعات 
واملواد  املعدات  باأن  )املقر�س(  ذ.م.م  ال�شمنتية 
ال�شركة  املوجودة يف خمازن  املنتجة  واملواد  اخلام 
الوىل  الدرجة  من  رهناً  ومرهونه  خا�شعة 
مرهونه رهن حيازي مل�شلحة ال�شادة بنك الدوحة 
)�س م ق( فرع ابوظبي �س.ب:27448 �شارع النجدة 
وذلك مقابل ت�شهيات م�شرفية . ومن لديه اي 
يف  الق�شاء  دائرة  يف  العدل  كاتب  فاإن  اعرا�س 
اأبوظبي �شيقوم بت�شديق عقد الرهن بعد 14 يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا العان يف اجلريدة. 

اإعــــالن رهـــن حيــازي

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ :2013/7/18    املودعة حتت رقم: 195116 
با�ش��م:لبو لجنر            

وعنوانه :ابوظبي ، �شارع اخلليج العربي بناية البلدية ، �س.ب:11444 ، هاتف: 4418000 ، فاك�س: 441808
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 مطعم .
الواق�عة بالفئة:43

و�شف العامة:العامة عبارة عن ر�شم هند�شي بطريقة مميزة باللوان الحمر الفاحت والغامق والرتقايل 
 risto cafe وكتبت حتتها الكلمتني le Boulanger والبني الفاحت والرمادي وميتد يف منت�شفه كلمة

بخط �شغر باللون ال�شود وكتب اعلى الكلمة لبو لجنر باللغة العربية .
ال�ش��راطات:.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �سبتمرب 2013 العدد 10894
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نفت الدارة المركية ان تكون وجدت بال�شدفة يف املبادرة الرو�شية 
و�شيلة لتفادي ماأزق اخليار الع�شكري �شد �شوريا، موؤكدة ان م�شاألة 
مع  بحث  مو�شع  كانت  ال�شورية  الكيميائية  ال�شلحة  ام��ن  �شمان 
بانهم  انطباعا  المركيون  امل�شوؤولون  واعطى  ا�شهر.  منذ  الرو�س 
تفاجاأوا �شباح الثنني حني طرح وزير اخلارجية جون كري ردا على 
�شوؤال خال موؤمتر �شحايف يف لندن، امكانية جتنيب �شوريا �شربة 
امركية اذا ما و�شع النظام تر�شانته الكيميائية حتت ا�شراف دويل، 
قبل ان ي�شف املتحدث با�شمه هذا الطرح بانه حم�س خطابي غر 
ان فكرة كري اثارت خال �شاعات عا�شفة من التعليقات وح�شلت 
على الكثر من التاأييد، وعلى الثر اعلن الرو�س عن مبادرة �شارع 
ال�شوريون اىل تاييدها، تق�شي بو�شع ال�شلحة الكيميائية ال�شورية 
ذلك  املعلقون منذ  ويت�شاءل  دولية متهيدا لتافها.  حتت مراقبة 
ام مناورة متعمدة  ك��ري  ارتكبها ج��ون  تلك هفوة  كانت  ان  احل��ني 
الكونغر�س  تبدو �شعبة يف  ت�شويت  لتفادي عملية  اوباما  ادارة  من 
يف  كبر  م�شوؤول  وق��ال  �شوريا  ل�شرب  الخ�شر  ال�شوء  لعطائها 
الدارة لوكالة فران�س بر�س ان هدفنا منذ البداية كان �شمان امن 
خمزون ال�شلحة الكيميائية يف �شوريا. و�شدد على ان العان الذي 
بني  واملحادثات  الجتماعات  من  ا�شهر  نتيجة  كان  الرو�س  ا�شدره 
وزي��ر اخلارجية كري  وب��ني  بوتني،  وف��ادمي��ر  اوب��ام��ا  الرئي�شني 
ونظره الرو�شي �شرغي لفروف، حول الدور الذي ميكن ان تلعبه 

رو�شيا ل�شمان امن هذه ال�شلحة الكيميائية .
 

ب��اده  �شرطة  اأن  الريطانية،  ال��دف��اع  وزارة  جتريه  حتقيق  اأع��ل��ن 
يف  ا�شتقبال  م��وظ��ف  عمل  ع��راق��ي  ���ش��اب  م��وت  يف  التحقيق  �شتعيد 
التعذيب  ج��راء  وفاته  على  �شنوات   10 م��رور  بعد  الب�شرة،  مدينة 

على يد جنود بريطانيني.
وقالت �شحيفة الغارديان ام�س اإن فريق ادعاءات العراق التاريخية 
مدنيون  مفت�شون  يقودها  الريطانية  ال�شرطة  م��ن  وح��دة  وه��و   ،
�شابقون وت�شم 145 حمققاً، �شتوا�شل النظر يف عدد من خطوط 
بهاء  وف��اة،  ب�شاأن  الهتمام  من  املزيد  ت�شتحق  اأنها  يعتقد  التحقيق 
مو�شى، عن عمر ناهز 26 عاماً جراء التعذيب اثناء احتجازه لدى 

القوات الريطانية يف الب�شرة بعد غزو العراق عام 2003.
44 ق�شية  التاريخية يحقق يف  العراق  ادع��اءات  اأن فريق  وا�شافت 
م��ن م��زاع��م القتل غ��ر امل�����ش��روع، مب��ا يف ذل��ك 12 ق�شية وف���اة يف 
وزارة  ق��ي��ام  اإىل  اأدت  �شجناء،  معاملة  ا���ش��اءة  ق�شية  و85  احل��ج��ز، 
الدفاع الريطانية بدفع مايني اجلنيهات ال�شرلينية كتعوي�شات 
املحاكم  اأمام  الذين حركوا دعاوى ق�شائية �شدها  العراقيني  ملئات 

الريطانية بتهم الحتجاز غر القانوين و�شوء املعاملة.
جنود  �شتة   ،2007 ع��ام  ب���ّراأت  بريطانية  ع�شكرية  حمكمة  وكانت 
بريطانيني من تهم التورط يف تعذيب ال�شاب العراقي مو�شى حتى 
املوت وجرائم اأخرى، وحكمت على جندي بريطاين اآخر بال�شجن ملدة 

عام بعد اعرافه مبعاملة �شجناء عراقيني ب�شورة غر ان�شانية.

 
جنوب  ال�شرطة  رجال  من  خم�شة  مت�شددون  انهم  ي�شتبه  اأ�شخا�س 
بني  امل��ح��ادث��ات  تعر  منذ  الهجمات  اأخ��ط��ر  اأح���د  يف  ام�����س  تاياند 
ع�شر  نحو  منذ  م�شتمر  ���ش��راع  لن��ه��اء  متمردة  وجماعة  احلكومة 

�شنوات.
وقال �شابط �شرطة يف املنطقة لرويرز كانت وحدة حتقيقات خا�شة 
يف مهمة عندما فتح املتمردون النار على �شيارتها.. تويف جميع اأفراد 

الفريق.
ال��ذي كان يحقق فيه الفريق وقت وق��وع الهجوم يف  ومل يت�شح ما 
اقليم باتاين. وقال ثانوجن�شاك وان�شوفا نائب قائد �شرطة باتاين 
ال�شتقرار  لزعزعة  حمليون  متمردون  نفذه  الهجوم  هذا  اأن  يبدو 
وتاياند تقطنها اأغلبية بوذية. واملعار�شة حلكم احلكومة املركزية 
يف اقاليم يال وباتاين وناراثيوات التي تقطنها اأغلبية م�شلمة قائمة 

منذ عقود لكنها ظهرت بعنف يف عام 2004.
ومنذ ذلك احلني قتل اأكر من 5200 �شخ�س يف القاليم اجلنوبية 
ريفولو�شي  باري�شان  جماعة  مع  �شام  عملية  يف  احلكومة  ودخلت 

نا�شيونال ال�شامية هذا العام.

عوا�صم

وا�شنطن

بانكوك

لندن

مباحثات بني لفروف ونظريه امل�شري
•• مو�صكو-يو بي اأي:

اأعلنت وزارة اخلارجية الرو�شية، اأن الوزير �شرغي لفروف، �شيبحث مع 
م�شر  يف  والأو���ش��اع  الثنائي  التعاون  تطوير  فهمي،  نبيل  امل�شري  نظره 
وال�شرق الأو�شط والأزمة ال�شورية خال زيارة الأخر اإىل مو�شكو يف يومي 

�شبتمر-اأيلول. و17   16
بيان  يف  قولها  الرو�شية،  اخلارجية  وزارة  عن  اليوم(  )رو�شيا  قناة  ونقلت 
املقبل،  الثنني  يوم  مو�شكو  يف  فهمي  �شيلتقي  لف��روف  ان  ام�س  اأ�شدرته 

لبحث الو�شع باملنطقة والعاقات الثنائية.
ولفتت اإىل اأن هذه الزيارة �شتكون الأوىل لوزير خارجية م�شري بعد تغير 

القيادة يف الباد مطلع متوز-يوليو املا�شي.
واأ�شاف البيان اأن زيارة الوزير امل�شري �شت�شمح مبناق�شة الو�شع يف م�شر 
وا�شتئناف العملية ال�شيا�شية التي يجب اأن تق�شي ب�شمان العمل امل�شتقر 
واحل��ري��ات  احل��ق��وق  حلماية  املطلوب  امل�شتوى  و�شمان  ال��دول��ة  ملوؤ�ش�شات 

الأ�شا�شية ملواطني الباد.
على  امل�شريني  ق��درة  م��ن  تنطلق  مو�شكو  ان  الرو�شية  اخلارجية  واأك���دت 
�شامل ومن دون  اأ�شا�س حوار وطني  باأنف�شهم على  تقرير م�شر بادهم 

تدخل خارجي.
عاقات  مب�شر  تربطها  رو�شيا  ان  اإىل  الرو�شية  اخل��ارج��ي��ة  بيان  واأ���ش��ار 
باحلفاظ  مهتمة  مو�شكو  ان  م�شيفاً  بعيد،  زمن  منذ  والتعاون  ال�شداقة 

على الدور القيادي للقاهرة يف �شوؤون ال�شرق الأو�شط واأفريقيا.

النور ال�ضلفي ي�ضعى اإىل �ضفقة يف تعديل الد�ضتور 

م��شى يعترب ال�شي�شي الأكرث �شعبية يف انتخابات الرئا�شة

ع�شرات املتطرفني اليه�د يقتحم�ن امل�شجد الأق�شى 
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

اقتحم ع�شرات املتطرفني اليهود 
ب��رف��ق��ة ح���اخ���ام���ات ���ش��ب��اح ام�����س 
امل�����ش��ج��د الأق�����ش��ى م��ن ج��ه��ة ب��اب 
امل��غ��ارب��ة و���ش��ط اإج����راءات م�شددة 

من ال�شرطة الإ�شرائيلية .
يتواجد يف  وقال م�شدر مقد�شي 
امل�شتوطنني  ع�شرات  اإن  امل�شجد 
اق��ت��ح��م��وا م��ن��ذ ���ش��اع��ات ال�����ش��ب��اح 
ال���ب���اك���ر امل�����ش��ج��د الأق�������ش���ى على 
����ش���ك���ل جم�����م�����وع�����ات، وجت����ول����وا 
يف اأن���ح���اء م��ت��ف��رق��ة م���ن ب��اح��ات��ه 
ب��رف��ق��������������������ة احل����اخ����ام����ات ال���ذي���ن 
الهيك����������ل  �ش��������روحات عن  قدموا 
اأدى ب ع�شه����������م طقو�ًش��������ا  ، كما 

تلمودية.
ال�����ش��رط��ة  اأن  امل�������ش���در  واأ�����ش����اف 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اح��ت��ج��زت ه��وي��ات 
م��ن  امل�������ش���ج���د  اإىل  ال�����داخ�����ل�����ني 
الإق��ت��ح��ام  ق��ب��ي��ل  الفل�شطينيني 
منظمات  قيام  و�شط  ياأتي  ال��ذي 
وبيانات  اإع��ان��ات  بن�شر  يهودية 

يهودية  ج��م��اع��ات  ان  اىل  وي�����ش��ار 
بناء  اع����ادة  اىل  ت�شعى  متطرفة 
ه��ي��ك��ل ���ش��ل��ي��م��ان م���ك���ان امل�����ش��ج��د 

الأق�شى.

ت�����ش��ر ل��ت�����ش��ك��ي��ل الئ����ت����اف من 
طلبا  قدمت  وال��ت��ي  الهيكل  اأج��ل 
لفتح  الإ�شرائيلية  لل�شرطة  اىل 
امل�����ش��ج��د الأق�������ش���ى ال�����ش��ب��ت اأم����ام 

الغفران  بيوم  لاحتفاء  اليهود 
القليلة  الي�����ام  خ����ال  وت���ك���ررت 
امل�شجد  اقتحام  حمولت  املا�شية 
الأق�شى من قبل متطرفني يهود 

•• وا�صنطن-وكاالت:

تناولت معظم ال�شحف الأمركية 
بالنقد والتحليل الأزمة ال�شورية 
امل��ت��ف��اق��م��ة، وخ���ا����ش���ة يف ظ���ل ما 
الدبلوما�شية  بالف�شحة  تو�شف 
اإع��ان وزي��ر اخلارجية  اأعقاب  يف 
الأم����رك����ي ع���ن اإم��ك��ان��ي��ة جتنب 
الع�شكرية  ال�شربة  الأ���ش��د  نظام 
يف م��ق��اب��ل ت��خ��ل��ي��ه ع���ن اأ���ش��ل��ح��ت��ه 

الكيميائية.
وا�شنطن  �شحيفة  ت�شاءلت  فقد 
ال��ف�����ش��ح��ة  ك���ان���ت  م����ا  اإذا  ب���و����ش���ت 
جتنيب  �شاأنها  من  الدبلوما�شية 
ن���ظ���ام ال��رئ��ي�����س ال�������ش���وري ب�����ش��ار 
اأمركية  ع�شكرية  �شربة  الأ���ش��د 
دول��ي��ة؟ وق��ال��ت اإن خ��ط��ة اأوب��ام��ا 
ك��ان��ت خطة  ن��ظ��ام الأ���ش��د  ملعاقبة 
ن���اج���ح���ة ول��ك��ن��ه��ا مل ت���ل���َق دع��م��ا 

�شيا�شيا.
اأن  م����ا  م��و���ش��ك��و  اأن  واأو�����ش����ح����ت 
ال���ت���ق���ط���ت ط�������رف اخل����ي����ط م��ن 
الأم��رك��ي جون  وزي��ر اخلارجية 
ك�����ري ب�������ش���اأن اإم���ك���ان���ي���ة جت��ن��ب 

حمققة  ع�شكرية  ���ش��رب��ة  الأ���ش��د 
بت�شليم كل ما مي�لك من  قام  اإذا 
ت�شارع  ح��ت��ى  كيميائية،  اأ���ش��ل��ح��ة 
الف�شحة  ل��ه��ذه  امل�����ش��ف��ق��ني  ع���دد 

الدبلوما�شية.
رو���ش��ي��ا  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
وال�شني وفرن�شا واإيران والأمني 
ما  �شرعان  املتحدة  ل��اأمم  ال��ع��ام 
رح��ب��وا ب��ه��ذه امل��ب��ادرة الأم��رك��ي��ة 
ال��ت��ي ق���د ي��ك��ون م���ن ���ش��اأن��ه��ا ن��زع 

واأ�شافت  �شوريا،  الأزم��ة يف  فتيل 
ب����اراك  الأم����رك����ي  ال��رئ��ي�����س  اأن 
ال��ط��ل��ب من  اإىل  ����ش���ارع  اأوب����ام����ا 
الكونغر�س تاأجيل الت�شويت على 
الع�شكرية لنظام  توجيه ال�شربة 

الأ�شد.
قالت �شحيفة وا�شنطن تاميز اإن 
اأوباما وم�شاعديه اأوقعوا اأنف�شهم 
ب���اأي���دي���ه���م،  يف ح���ف���رة ح���ف���روه���ا 
مو�شحة اأن الإدارة الأمركية مل 

للكونغر�س  كافيا  تو�شيحا  تقدم 
اأو ال�شعب الأمركي ب�شاأن جدوى 

ال�شربة لنظام الأ�شد.
اأوب��ام��ا مل يرف�س  اأن  واأو���ش��ح��ت 
طلب الرئي�س الرو�شي فادمير 
ب��وت��ني اإل���غ���اء ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
الأ�شد  لنظام  الع�شكرية  ال�شربة 
يف م���ق���اب���ل ت���خ���ل���ي الأخ��������ر ع��ن 

اأ�شلحته الكيميائية.
ال�������ش���وري���ة  الأزم����������ة  ����ش���ي���اق  ويف 
امل����ت����ف����اق����م����ة، ق�����ال�����ت ���ش��ح��ي��ف��ة 
اإن تفتي�س الأمم  وا�شنطن تاميز 
�شامل  دم��ار  اأ�شلحة  ع��ن  املتحدة 
تهديد  دون  ينجح  اأن  ميكنه  ل 
وقالت  القوة،  با�شتخدام  حقيقي 
ال��ت��ه��دي��د  اتخ������ذ  الأ���ش�����������������������د  اإن 
حممل  على  الأمركي  الع�شكري 

اجلد.
ينبغي  اأن���ه  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
لنزع  خ��ط��ة  بت�شميم  للمعنيني 
ت���ر����ش���ان���ة ال�������ش���اح ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي 
اأن  وت��دم��ره��ا  ال�����ش��وري وجمعها 
ي���درك���وا اأن ه���ذه اخل��ط��ة ���ش��ارت 

ممكنة.

الد�شتور متنع تاأ�شي�س اأحزاب على 
واأن��ه لب��د من و�شع  ديني،  اأ�شا�س 
اليمني  مل�شاركة  �شابطة  معاير 

الديني يف احلياة ال�شيا�شية.
و�����ش����دد ح�����م�����زاوي ع���ل���ى ����ش���رورة 
اح����رام ال��دول��ة ل�����ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون 
ل�����ش��م��ان ا���ش��ت��م��راري��ت��ه��ا، م��ط��ال��ب��اً 
ب���ت�������ش���ك���ي���ل جل�������ان ل���ل���ت���ح���ق���ي���ق يف 

الأحداث الأخرة.
ون�����وه اأ����ش���ت���اذ ال��ع��ل��وم ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
املوؤ�ش�شات  ب��اأن  ال��ق��اه��رة،  بجامعة 
الغربية تتعامل مع حقوق الإن�شان 
يف ال���ع���امل مب��ق��اي��ي�����س م���زدوج���ة، 
مبدياً رف�شه الكامل لأي تدخل يف 
قبل  من  امل�شري  الداخلي  ال�شاأن 

الغرب.
وت����اب����ع: اأط����ال����ب ب��ال��رك��ي��ز على 
الوقت  يف  الد�شتورية  التعديات 
النتخابات  عن  واحلديث  احل��ايل 
وقتها  يف  وال��رئ��ا���ش��ي��ة  ال��رمل��ان��ي��ة 
ع���ن مدنية  اأداف������ع  م�����ش��ت��ط��ردا:   ،
الدولة ولن ت�شتقر الدولة اإل حال 
يف  وال�شرطة  اجلي�س  تدخل  ع��دم 
احلياة ال�شيا�شية، و�شاأ�شوت ملر�شح 
م���دين يف الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة 

القادمة .

الإ���ش��ام��ي  ال��دي��ن  امل����ادة  لت�شبح 
ل��ل��دول��ة، واللغة  ال��ر���ش��م��ي  ال��دي��ن 
ال���ع���رب���ي���ة ه����ي ال���ل���غ���ة ال��ر���ش��م��ي��ة، 
وال�����ش��ري��ع��ة الإ����ش���ام���ي���ة امل�����ش��در 
للت�شريع، نقا عن قناة  الرئي�شي 

العربية ، الأربعاء.
ه��ن��اك خطوطا  اأن  ال���زرق���ا،  واأك����د 
لتعبئة  احل�����زب  ���ش��ت��دف��ع  ح���م���راء 
امل�����واط�����ن�����ني �����ش����د ال����ت����ع����دي����ات 
ال��د���ش��ت��وري��ة، وه���ي ه��وي��ة م�شر، 
وال��ع��دال��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وحت�شني 

•• القاهرة-وكاالت:

ق���ال ع��م��رو م��و���ش��ى، رئ��ي�����س جلنة 
الد�شتور  كتابة  لإع���ادة  اخلم�شني 
عبد  اأول  ال���ف���ري���ق  اإن  امل�������ش���ري، 
هو  ال��دف��اع،  وزي��ر  ال�شي�شي  الفتاح 
الأكر �شعبية حال اإجراء انتخابات 
رئا�شية الآن، لفتاً اإىل اأن رغبته يف 

الر�شح هي م�شاألة اأخرى.
واأ���ش��اف مو�شى، خ��ال ح��واره مع 
اأدي��ب عر  الدين  الإعامي عماد 
موا�شفات  اأن   ، �شي  ب��ي  �شي  ق��ن��اة 
الرئي�س القادم حتتاج الكثر، وهي 
يف  امل�����ش��ري  ال��و���ش��ع  على  متوقفة 
مواجهة ق�شايا مهمة مثل الأمن 
ومواجهة الإرهاب، بح�شب ما ورد 
يف �شحيفة اليوم ال�شابع امل�شرية، 

الأربعاء.
وذك���ر اأن���ه يف ح��ال تغر ال��ظ��روف 
الرئي�س  موا�شفات  ف��اإن  امل��ذك��ورة، 

القادم رمبا تختلف.
وي���دع���م ن�����ش��ط��اء ح���م���ات ل��دع��م 
تر�شح ال�شي�شي لنتخابات الرئا�شة 
القادمة. وناأى اجلي�س بنف�شه عن 
عليها  يعلق  ومل  احل��م��ات،  ت��ل��ك 

بالرف�س اأو القبول.
ومن جانبه، مل يعلن وزير الدفاع 
اأكر  واأك��د  نيته للر�شح،  امل�شري 
مرة اأن اجلي�س �شيعود اإىل ثكناته 

عقب انتهاء املرحلة النتقالية.
وق����ام اجل��ي�����س يف 3 ي��ول��ي��و-مت��وز 

ال��ك��ث��ر م��ن الأو����ش���اط يف ال�����ش��ارع 
امل�شري.

من جهة اأخرى، اأكد ب�شام الزرقا، 
مم��ث��ل ح����زب ال���ن���ور ال�����ش��ل��ف��ي، يف 
�شياغة  لتعديل  اخلم�شني  جلنة 
احل����زب  اأن  امل�������ش���ري،  ال���د����ش���ت���ور 
مقابل   219 امل���ادة  باإلغاء  يرحب 
الد�شتور  من  الثانية  امل��ادة  تعديل 

امل�شري.
واأ���ش��اف اأن احل���زب ي��ق��رح حذف 
ك��ل��م��ة م���ب���ادئ م���ن امل�����ادة ال��ث��ان��ي��ة 

امل���ا����ش���ي، يف وج�����ود ق����وى م��دن��ي��ة 
وق����ي����ادات دي��ن��ي��ة، ب��ت��ع��ي��ني رئ��ي�����س 
ب���دل م��ن الرئي�س  ل��ل��ب��اد  ج��دي��د 
امل����ع����زول حم��م��د م��ر���ش��ي امل��ن��ت��م��ي 
جلماعة الإخوان امل�شلمني، وك�شف 
تت�شمن  ان��ت��ق��ال��ي��ة  خ��ري��ط��ة  ع���ن 
واإج����راء   ،2012 د���ش��ت��ور  ت��ع��دي��ل 

انتخابات رئا�شية وبرملانية.
لإع��ادة  اخلم�شني  جلنة  وانتخبت 
�شياغة الد�شتور مو�شى رئي�شا لها 
قبل اأيام، وهو ما وجد قبول لدى 

وت�شع  ال��دول��ة.  موؤ�ش�شات  بع�س 
219 املثرة للجدل تعريفا  املادة 
وا�شعا ومعقدا مل�شطلح ال�شريعة ، 
ما اأثار خماوف ن�شطاء من اإيجاد 
���ش��ل��ط��ات دي��ن��ي��ة ت��ت��دخ��ل يف ك��اف��ة 
ال�شوؤون العامة ومن جانبهم، قال 
خراء د�شتوريون اإن اإيراد مادة يف 
يعد  م�شطلح  لتعريف  ال��د���ش��ت��ور 

اأمرا غر مائم.
اىل ذل�����ك، ق����ال ال���دك���ت���ور ع��م��رو 
ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  حمزاوي، 
ب��ج��ام��ع��ة ال���ق���اه���رة، رئ��ي�����س ح��زب 
م�شر احل��ري��ة ، اإن��ه لب��د م��ن حل 
ج��م��اع��ة الإخ�������وان وا����ش���ف���اً اإي���اه���ا 

بجماعة كله يف واحد .
واأ����ش���اف ح���م���زاوي خ���ال ح���واره 
���ش��م��ن ب��رن��ام��ج ح����وار م��ت��ل��ف��ز اأن 
ج���م���اع���ة الإخ������������وان ت���خ���ل���ط ب��ني 
دون  ال���دع���وي،  وال��ع��م��ل  ال�شيا�شة 

خ�شوعها للقوانني امل�شرية.
ا�شتخدام  اأنه كان يوؤيد  اإىل  واأ�شار 
ف�س  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ال�شيا�شي  احل���ل 
اع���ت�������ش���ام���ي راب����ع����ة ال����ع����دوي����ة و 
ت�شتغل  اأن  يرف�س  كما   ، النه�شة 
املناق�شات  ال�شور  من  �شورة  ب��اأي 
الغرب  قبل  م��ن  مب�شر  الداخلية 

لاإ�شرار مب�شاحلها.
احلرية  م�شر  ح��زب  رئي�س  واأك���د 
يف  تتما�شك  الوطنية  ال��دول��ة  اأن   ،
اإط����ار ���ش��ي��ادة ال��ق��ان��ون وال��ع��دال��ة، 
م��ط��ال��ب��اً ب�����ش��رورة و���ش��ع م����ادة يف 

حظر منظمات مناه�شة للم�شلمني يف ميامنار
•• ياجنون-رويرتز:

البوذيني  ال��ره��ب��ان  على  ت�شرف  م��ي��امن��ار  حكومة  عينتها  جلنة  اأ���ش��درت 
�شد  العنف  باذكاء  متهمة  رهبان  يقودها  نفوذ حركة  للحد من  ار���ش��ادات 

القلية امل�شلمة.
يونيو  منذ  طائفية  عنف  اع��م��ال  يف  �شخ�شا   237 ع��ن  يقل  ل  م��ا  وق��ت��ل 
حزيران من العام املا�شي و�شرد اأكر من 150 األف �شخ�س. وكان غالبية 
ال�شاحات  بتقوي�س  الدامية  العنف  اأعمال  وهددت  م�شلمني.  ال�شحايا 
ال�شيا�شية والقت�شادية التي بداأتها حكومة ميامنار قبل عامني بعد نحو 
ن�شف قرن من احلكم الع�شكري للباد ويف توجيهات حتمل تاريخ الثاين 
البوذيني  الرهبان  على  ت�شرف  التي  اللجنة  حظرت  ايلول  �شبتمر  من 

ت�شكيل منظمات ر�شمية لها �شلة بحركة 969.
وقال ا�شني باداندا جونا لينكارا نائب رئي�س اللجنة يف العا�شمة ياجنون ان 
اللجنة مل تعر�س على عمل الرهبان يف الن�شاط الدعوي وحثهم البوذيني 
على حماية دينهم مما تعتره احلركة خطرا ي�شكله ال�شام على البوذية 
اأبعد من هذا واقرحوا قوانني منها قانون  لكن قادة احلركة ذهبوا اىل 

يحظر على الن�شاء البوذيات الزواج من رجال على غر دينهن.
واأ�شبحت حركة 969 رمزا لتيار ي�شعى اىل عزل امل�شلمني الذي ي�شكلون 

خم�شة يف املئة من تعداد ميامنار البالغ 60 مليون ن�شمة.
ودعا رهبان يقودون احلركة اأتباعهم البوذيني اىل مقاطعة جتارة امل�شلمني 
وانت�شرت هذه الر�شالة عر القرا�س املدجمة واأقرا�س الفيديو الرقمية 
واأ�شبح �شعار احلركة يو�شع على كل منتج يف الباد ليعرف الزبائن انها 

جتارة مملوكة لبوذيني.
ويقول قادة احلركة انهم ل يقرون العنف �شد امل�شلمني لكن ال�شطرابات 

التي بداأت العام املا�شي واكبت �شعود احلركة يف ميامنار.

ال�شلطات امل�شرية
 تعاود اإغالق معرب رفح 

•• رفح-وكاالت:

عاودت ال�شلطات امل�شرية اإغاق معر رفح الري الذي يقع على حدودها 
مع قطاع غزة الفل�شطيني، واأرجعت ذلك اإىل الأو�شاع الأمنية احلالية، 
اإذ �شهدت مدينة رفح هجوما ا�شتهدف مقرا للمخابرات الع�شكرية، علما 
اأي��ام حملة �شد م�شلحني يف  ب��اأن ق��وات من اجلي�س وال�شرطة ت�شن منذ 
بيان  الفرن�شية عن  الأنباء  وال�شيخ زويد ونقلت وكالة  املنطقة بني رفح 
امل�شري  اجل��ان��ب  اأن  املقالة  الفل�شطينية  احلكومة  يف  الداخلية  ل���وزارة 
اأبلغهم ر�شميا باإغاق املعر بدعوى الأو�شاع الأمنية والأحداث اجلارية 

يف رفح امل�شرية.
من جانبها نقلت وكالة الأنا�شول عن م�شدر اأمني م�شري �شدور قرار 
اإج��راءات  �شمن  ياأتي  ذل��ك  اأن  ، م�شيفا  اآخ��ر  اإ�شعار  املعر حتى  باإغاق 
ا�شتثنائية اأخرى منها اإغاق الطرق وقطع الت�شالت وحمات مت�شيط 

مبزارع �شاحل رفح .
جدير بالذكر اأن حمافظة �شمال �شيناء ت�شهد توترا مت�شاعدا خ�شو�شا 
يف املناطق القريبة من احلدود مع قطاع غزة، حيث ت�شن قوات اجلي�س 
ب�شن  تتهم  عنا�شر  ت�شتهدف  حملة  ب��امل��روح��ي��ات  م��دع��وم��ة  وال�����ش��رط��ة 
راح  املا�شية  الأ���ش��اب��ي��ع  خ��ال  و�شرطية  ع�شكرية  م��واق��ع  على  هجمات 
الع�شكرية  املخابرات  مقر  وتعر�س  واجلنود  ال�شباط  ع�شرات  �شحيتها 
اأدى اإىل مقتل واإ�شابة عدة  يف رفح �شباح ام�س لهجوم ب�شيارة مفخخة 
اأ�شخا�س، يف حني �شارع الأمن اإىل تطويق املنطقة ومنع و�شائل الإعام 

من القراب منها.

نب الدبل�ما�شية الأ�شد ال�شربة الع�شكرية؟  هل جتجُ

اإ�شرائيل تدفع لعائلة ال�شجني اإك�س ملي�ن دولرفرن�شا تبقى م�شتعدة ملعاقبة نظام الأ�شد 
• القد�ص املحتلة-ا ف ب:

اعلنت وزارة العدل ال�شرائيلية ان ا�شرائيل �شتقدم اربعة مايني �شيكل 1،1 مليون دولر اىل عائلة 
ابن زيغر ال�شجني اك�س عميل املو�شاد ال�شابق الذي �شنق نف�شه يف ال�شجن.

مبوجبه  قبلت  اتفاق  اىل  وال��دول��ة  العائلة  الطرفان  تو�شل  مفاو�شات  اث��ر  بيان  يف  ال���وزارة  وقالت 
الدولة دفع اربعة مايني �شيكل لعائلة الراحل مو�شحة ان عائلة ابن زيغر اتهمت الدولة بالهمال 
يف معاجلة امل�شالة. وبح�شب تقرير حمكمة حول انتحار ابن زيغر يف كانون الول دي�شمر 2010 
فان احدى الكامرات الثاث املو�شوعة يف زنزانته كانت معطلة ومل يكن هناك اي حار�س �شجن يف 
قاعة مراقبة ال�شا�شات عندما قام ب�شنق نف�شه. وابن زيغر املحامي ال�شرائيلي-ال�شرايل البالغ 
اثناء عمله حل�شاب ال�شتخبارات  اللبناين  34 عاما قد يكون �شلم معلومات حلزب اهلل  من العمر 
ال�شرائيلية املو�شاد ل �شيما ا�شماء اثنني على القل من خمري ا�شرائيل كما افادت ا�شبوعية دير 

�شبيغل الملانية يف اذار مار�س.

جان اإيف لودريان، واخلارجية لوران فابيو�س، والداخلية اإميانويل فال�س، 
و�شبق  غيو  اإدوار  الأم���رال  امل�شركة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  اإىل  بالإ�شافة 
هذا الجتماع اإعان املتحدثة با�شم احلكومة جناة فالو بلقا�شم اليوم يف 
مقابلة اإذاعية اأن بادها ما زالت عازمة على معاقبة الرئي�س ال�شوري ب�شار 
الفرن�شية  املتحدثة  واأو�شحت  الكيميائية.  الأ�شلحة  ا�شتخدام  على  الأ�شد 
لراديو راف اأي اأن اخليار الع�شكري هو بالقطع مو�شع بحث اإذا ما ف�شلت 
وتعتر  افرا�شيا  تهديدا  لي�س  اإن��ه  ال��راه��ن��ة.  الدبلوما�شية  الإج����راءات 
اأعلنت عزمها امل�شاركة ع�شكريا يف  فرن�شا الدولة الأوروبية الوحيدة التي 
�شربة �شد �شوريا، وتن�شر يف املتو�شط فرقاطات وحامات طائرات، فيما 
تتمركز حاملة الطائرات �شارل ديغول يف مرفاأ تولون. كما تن�شر باري�س 

طائرات يف جيبوتي )7 مراج 2000( واأبوظبي )6 من نوع رافال(.

•• باري�ص-وكاالت:

اأن باري�س تبقى  الدفاع  الرئا�شة الفرن�شية يف ختام اجتماع ملجل�س  اأعلنت 
اأ�شلحة كيميائية، وردعه  م�شتعدة ملعاقبة النظام ال�شوري على ا�شتخدامه 
اأن تطرح فرن�شا  ، ياأتي هذا التطور فيما يتوقع  عن القيام بذلك جمدداً 
م�شودة قرار يف جمل�س الأمن الدويل ميهل �شوريا 15 يوما لتك�شف ب�شكل 

كامل عن برناجمها لاأ�شلحة الكيميائية. 
اأكد الرئي�س الفرن�شي فران�شوا  وخال اجتماع جمل�س الدفاع يف باري�س، 
هولند ت�شميم باده على ا�شتطاع كل ال�شبل يف جمل�س الأمن الدويل 
لإف�����ش��اح امل��ج��ال اأم����ام رق��اب��ة ف��ع��ال��ة مي��ك��ن ال��ت��ح��ق��ق منها ع��ل��ى الأ���ش��ل��ح��ة 
الكيميائية يف �شوريا، يف اأ�شرع وقت ممكن.  وح�شر الجتماع وزراء الدفاع 
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ل ي�ضمل الهجوم الكيميائي على غوطة دم�ضق 

تقرير اأممي يك�شف 8 جمازر ارتكبها النظام ال�ش�ري
•• نيويورك-وكاالت:

اأع���دت���ه جل��ن��ة تابعة  ك�����ش��ف ت��ق��ري��ر 
انتهاكات  يف  حتقق  املتحدة  ل���اأمم 
الأدل��ة  اأن  �شوريا  الإن�شان يف  حقوق 
توؤكد ارتكاب نظام الرئي�س ال�شوري 
يقل  ما ل  له  واملوالني  الأ�شد  ب�شار 
ع��ن ث��م��اين جم���ازر، يف ح��ني ارتكب 
ال��ث��وار جم���زرة واح���دة خ��ال العام 
ون�������ش���ف ال����ع����ام امل���ا����ش���ي. وي��غ��ط��ي 
ي��ول��ي��و-مت��وز   15 ال��ت��ق��ري��ر ح��ت��ى 
املا�شي ول ي�شمل الهجوم بالأ�شلحة 
الكيميائية على ريف دم�شق يف 21 
اأغ�����ش��ط�����س-اآب امل��ا���ش��ي واأ���ش��ف��ر عن 

مقتل مئات املدنيني. 
وو�شفت جلنة الأمم املتحدة لتق�شي 
الدبلوما�شي  يقودها  التي  احلقائق 
ال���رازي���ل���ي ب���اول���و ب��ي��ن��رو ���ش��وري��ا 
فيها  امل��ج��ازر  ترتكب  ح��رب  ب�شاحة 
اللجنة  تقرير  واأو�شح   . دون عقاب 
اأنه يف كل حوادث القتل املوثقة منذ 
ت��اأك��ي��د  مت   2012 اأب��ري��ل-ن��ي�����ش��ان 
امل��ت��ع��م��د ومعرفة  ال��ق��ت��ل اجل��م��اع��ي 
الإثبات  ملعاير  هوية اجلاين طبقا 

يف اللجنة .
واأ�شار التقرير اإىل اأن اأربعة اأع�شاء 
من اللجنة يحققون يف ت�شع جمازر 
ارتكابها  يف  م�شتبه  اأخ��رى  جماعية 
اأن ما  م��ن��ذ م�����ار������س-اآذار، واأو����ش���ح 
تاأكد  ال�شرعي  غ��ر  بالقتل  و�شفه 
اللجنة مل  ت��ل��ك احل����الت ول��ك��ن  يف 
ت��ت��م��ك��ن م���ن حت���دي���د اجل�����اين كما 

ك���ا اجل��ان��ب��ني ي��ت��ح��دون ال��ق��ان��ون 
املحا�شبة،  يخ�شون  ل  ه��م  ال���دويل، 
�شروري  اأمر  للق�شاء  اإحالتهم  واأن 
تلقيهم  اإىل  املحققون  اأ���ش��ار  وق��د   .
م����زاع����م ع����ن ا����ش���ت���خ���دام اأ���ش��ل��ح��ة 
كيميائية معظمها من جانب القوات 
ا�شتحالة  اأك���دوا  ولكنهم  احلكومية 
على  حاليا  املتاحة  بالأدلة  التعرف 
امل�شتخدمة  الكيميائية  العنا�شر 
اجلناة  ه��م  وم��ن  اإطاقها  واأنظمة 
م�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اأن  م���وؤك���دي���ن 
 11 رق��م  ه��و  التقرير  وه���ذا  فيها. 
الفريق  لهذا  ي�شمح  ومل  عامني  يف 
رغ���م  ق����ط  ����ش���وري���ا  اإىل  ب���ال���دخ���ول 
الطلبات املتكررة، حيث قام الفريق 
باإجراء  حمققا  ع�شرين  من  املكون 
258 مقابلة مع لجئني ومن�شقني 
مبا  جنيف  ويف  املنطقة  يف  واآخرين 
يف ذل���ك ع��ر م��وق��ع ���ش��ك��اي��ب. ودع��ا 
للحرب  �شيا�شي  ح��ل  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر 
يف �شوريا وحث الدول الأخرى على 
وق���ف ن��ق��ل الأ���ش��ل��ح��ة ن��ظ��را خلطر 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ال���وا����ش���ح يف ارت���ك���اب 
ال��دويل  للقانون  خطرة  انتهاكات 
ال���ت���ق���ري���ر، ق��ال��ت  ب���ي���ان راف������ق  ويف 
�شقطوا  ال�شحايا  اإن معظم  اللجنة 
م���ن خ���ال ه��ج��م��ات غ���ر ق��ان��ون��ي��ة 
م�شرا  تقليدية،  اأ�شلحة  با�شتخدام 
ال�����ش��راع  لإن���ه���اء  ت��وج��ه  اأي  اأن  اإىل 
املدنيني  اأن يقوم على حماية  يجب 
ومن املقرر اأن يناق�س جمل�س حقوق 
لعقد  اللجنة  تخطط  كما  الإن�شان 
املقبل يف  الأ���ش��ب��وع  م��وؤمت��ر �شحفي 

عليها  ي�����ش��ي��ط��ر  اأرا�������س  ل���ش��ت��ع��ادة 
املا�شية.  القليلة  ال�شهور  يف  الثوار 
اأحدث تقرير  كما ذكر املحققون يف 
15 مايو- الفرة ما بني  لهم عن 
اأن  ي��ول��ي��و-مت��وز   15 اأي�����ار وح��ت��ى 
قوات املعار�شة ومن بينها مقاتلون 
جرائم  ارتكبت  اأج��ان��ب  اإ�شاميون 
ح��رب ومنها الإع���دام واأخ���ذ رهائن 
وق�����ش��ف اأح���ي���اء م��دن��ي��ة، ع��ل��ى حد 

و�شف تقرير التحقيق الأممي.
م��رت��ك��ب��ي  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  يف  وج�������اء 
ه������ذه الن����ت����ه����اك����ات واجل������رائ������م يف 

اأ����ش���ار ال��ت��ق��ري��ر اإىل وج����ود ح���الت 
القتل  ظ���روف  تكن  مل  اأخ���رى  قتل 
وا������ش�����ح�����ة مب������ا ي���ك���ف���ي ل���ت���ح���دي���د 
�شرعيتها. ويجري التقرير حتديثا 
ل��ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة م��ن��ذ ع����ام 2011 
وحتى منت�شف يوليو-متوز املا�شي 
بالأ�شلحة  الهجوم  ي�شمل  ل  ولكنه 
اأغ�����ش��ط�����س-اآب   21 يف  الكيميائية 
الثوار  عليها  ي�شيطر  مناطق  على 
مقتل  عن  واأ�شفر  دم�شق  غوطة  يف 
اللجنة  ت�شر  كما  امل��دن��ي��ني.  م��ئ��ات 
الإن�شان  �شكلها جمل�س حقوق  التي 

ال��ت��اب��ع ل����اأمم امل��ت��ح��دة وي�����ش��م يف 
ط��ريف  اأن  اإىل  دول���ة   47 ع�شويته 
ال�����ش��راع يف ���ش��وري��ا ارت��ك��ب��ا ج��رائ��م 
ح����رب ب�����ش��ع��ة خ����ال ال���ن���زاع امل��م��ت��د 
لأك�����ر م���ن ع���ام���ني ون�����ش��ف ال��ع��ام 
مائة  م��ن  اأك��ر  �شقوط  ع��ن  واأ�شفر 
األف قتيل. وطبقا لتقرير املحققني 
امل���ت���خ�������ش�������ش���ني يف جم������ال ح���ق���وق 
ال�شوري  النظام  قوات  فاإن  الإن�شان 
قتلت مدنيني وق�شفت م�شت�شفيات 
اأثناء  اأخ��رى  حرب  جرائم  وارتكبت 
ق��ي��ام��ه��ا ب��ه��ج��م��ات وا���ش��ع��ة ال��ن��ط��اق 

•• مو�صكو-ا ف ب:

يلتقي الرئي�س الرو�شي فادمير بوتني الرئي�س 
الي��راين اجلديد ح�شن روح��اين لول م��رة هذا 
ال�شبوع حيث من املتوقع ان يعر�س عليه تزويد 
باده بانظمة �شاروخية وبناء مفاعل نووي ثان 
م��ن امل��رج��ح ان ي��ث��ر غ�شب ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، 

بح�شب �شحيفة كومر�شانت الرو�شية.
ومن املقرر ان يلتقي بوتني نظره اليراين على 

هام�س قمة منظمة �شنغهاي للتعاون التي �شتعقد 
يف قرغيز�شتان غدا اجلمعة يف اول لقاء للرئي�س 
املنتخب حديثا مع زعيم دويل  املعتدل  الي��راين 
وذكرت ال�شحيفة املتخ�ش�شة بالعمال ان بوتني 
�شواريخ  بانظمة  تزويدها  اي��ران  على  �شيعر�س 
الدفاع اجلوي ا�س300- ا�شافة اىل بناء مفاعل 

نووي ثان يف حمطة بو�شهر النووية.
لتزويد  �شفقة   2010 يف  ال��غ��ت  رو���ش��ي��ا  وك��ان��ت 
ايران بانظمة م�شابهة ب�شبب �شغوط ا�شرائيلية 

•• بريوت-يو بي اأي:

ب���روت ام�����س تنفيذ خطة  ال�����ش��ف��ارة الأمل��ان��ي��ة يف  ب����داأت 
لبنان  يف  ال�����ش��وري��ني  ال��اج��ئ��ني  م��ن  اآلف  خم�شة  ن��ق��ل 
غاك�س  لبنان  يف  الأمل���اين  ال�شفر  واأع��ل��ن  اأرا�شيها  اىل 
كري�شتيان ان �شفارته اأجلت على منت طائرة اأملانية خا�شة 
احلريري  رفيق  مطار  ع��ر  �شوريني  مواطنني   107
اأملانيا وذل��ك يف اط��ار اتفاقية مع  ال��دويل يف ب��روت اىل 
الاجئني  مو�شوع  يف  وم�شاعدتها  اللبنانية  احلكومة 
من  الأوىل  املجموعة  ه��ذه  ان  ال�شفر  وق��ال  ال�شوريني 
من   ( ترحيلهم  �شيتم  ���ش��وري  م��واط��ن   5000 اأ���ش��ل 
لبنان ( اىل اأملانيا خال الأ�شهر املقبلة واأ�شاف ان هوؤلء 
ال�شوريني �شي�شكنون يف بيوت قريبة من اأقاربهم . وقال 
ال�شفر هم �شيبقون ملدة �شنتني ) يف اأملانيا( وا�شتنادا اىل 
تطور الأو�شاع يف �شوريا �شتناق�س احلكومة الأملانية هذا 
الأمر . وي�شكو لبنان من ارتفاع عدد النازحني ال�شوريني 
املليون ما  اأرب��اع  الذين و�شل عددهم اىل ح��وايل ثاثة 
 . والدميغرافية  القت�شادية  اأو�شاعه  على  �شلبا  ينعك�س 
من جهة اأخرى،اعلن الرئي�س المركي باراك اوباما ان 

الوقت ما زال مبكرا ملعرفة ما اذا كانت اخلطة الرو�شية 
ان  ميكن  ال�����ش��وري��ة  الكيميائية  ال�شلحة  ام��ن  ل�شمان 
تعهد  لكنه  امركية،  ع�شكرية  �شربة  البلد  ه��ذا  جتنب 
باعطاء الدبلوما�شية فر�شة مع ابقاء ال�شغط الع�شكري. 
رد عر�شه  او����ش���ح  الم����ة  اىل  خ��ط��اب  اوب���ام���ا يف  وق����دم 
ا�شتهدف  الكيميائية  بال�شلحة  ه��ج��وم  على  الن  حتى 
مدنيني ال�شهر املا�شي يف ريف دم�شق، بعد عدة ايام من 
�شدرت  التي  املتناق�شة  والر�شائل  املرددة  الدبلوما�شية 
عن ادارته. وقال متوجها اىل المركيني الذين �شئموا 
ميكنهم  ان��ه ل  اخل��ارج،  يف  الدامية  الع�شكرية  احلمات 
الكتفاء بتحويل انظارهم فيما يتم قتل مدنيني واطفال 
ال�شامة يف هجوم القى مب�شوؤوليته على  ابرياء بالغازات 
نظام الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد، �شواء ل�شباب تتعلق 
يف  اوب��ام��ا  وق��ال  الخاقية.  باملبادئ  او  القومي  بالمن 
كلمته التي ا�شتغرقت 16 دقيقة ان م�شاهد هذه املجزرة 
م��ث��رة ل��ا���ش��م��ئ��زاز: رج���ال، ن�شاء واط��ف��ال مم��ددي��ن يف 
الرغوة  تخرج  اخ��رون  ال�شامة،  بالغازات  قتلوا  �شفوف، 
يحمل  وال��د  انفا�شهم،  التقاط  ي��ح��اول��ون  اف��واه��ه��م  م��ن 

اطفاله القتلى ويتو�شل اليهم ان ينه�شوا وي�شروا .

وام���رك���ي���ة ك���ب���رة و����ش���رح دمي�����ري ب��ي�����ش��ك��وف 
املتوقع  من  انه  لل�شحيفة  بوتني  با�شم  املتحدث 
جمال  يف  معا  العمل  وروح���اين  بوتني  يبحث  ان 
الطاقة النووية ا�شافة اىل بحث م�شائل متعلقة 
بالتعاون الع�شكري الفني يف قمة ب�شكيك ونقلت 
ان  الكرملني  م��ن  مقرب  م�شدر  ع��ن  ال�شحيفة 
ب��وت��ني ���ش��ي��ق��دم ت���ن���ازلت ك��ب��رة لي����ران بعر�س 
ار�����س جو  ���ش��واري��خ  ان��ظ��م��ة  ت��زوي��ده��ا بخم�شة 

متطورة من طراز ا�س300-.

اعتقال 4 م�شتبهني بالنتماء للقاعدة يف اليمن 
•• �صنعاء-يو بي اأي:

�شرق  �شمال  م��اأرب  مبحافظة  القاعدة  لتنظيم  بانتمائهم  ي�شتبه  اأ�شخا�س  اأربعة  ام�س  اليمنية  ال�شلطات  اعتقلت 
اأربعة  على  القب�س  اخلا�شة  القوات  األقت  اليوم   الل��ك��روين  موقعها  عر  اليمنية  الدفاع  وزارة  وقالت  الباد 
اأ�شخا�س ي�شتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة . ونقلت الوزارة عن م�شدر يف قوات الأمن اخلا�شة قوله اإن الأ�شخا�س 
الذين مت اإلقاء القب�س عليهم كانوا على منت �شيارة ذات دفع رباعي وُقب�س عليهم عند حاجز ع�شكري قرب مطار 
مدينة ماأرب. ي�شار اىل ان مواجهات ع�شكرية تدور بني احلني والآخر بني وحدات من مكافحة الإرهاب يف اليمن 
وعنا�شر القاعدة الذين توزعوا على عدد من املحافظات اليمنية عقب دحرهم من حمافظة اأبني بعد �شيطرتهم 

عليها وعلى وبلدات مبحافظة �شبوة ملدة عام .

ب�تني �شيزود اإيران باأنظمة �ش�اريخ ومفاعل ن�وي ثاٍن 

اأملانيا ت�شتقبل 5 اآلف لجئ �ش�ري يف لبنان 

الن�شرة تذوب يف �ش�ريا حت�شبًا ل�شربة اأمريكية 

 •• عوا�صم-وكاالت:

األ���غ���ي���ت ج��ل�����ش��ة ط����ارئ����ة مل��ج��ل�����س 
الليلة  الدويل كانت مقررة  الأمن 
امل��ا���ش��ي��ة ل��ب��ح��ث م��ل��ف الأ���ش��ل��ح��ة 
اأعلنت  كما  ال�شورية،  الكيميائية 
دويل  ق��رار  اإ���ش��دار  رف�شها  رو�شيا 
اإنها  وقالت  ال�شابع،  الف�شل  وف��ق 
ي��ك��ت��ف��ي بو�شع  ���ش��ت��ق��دم م�����ش��روع��ا 
اإ�شراف دويل،  الأ�شلحة حتت  هذه 
يف ح���ني اأع���ل���ن وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 
ال�������ش���وري ول���ي���د امل��ع��ل��م ا���ش��ت��ع��داد 
ال���ن���ظ���ام ل��ت��وق��ي��ع م���ع���اه���دة حظر 

الأ�شلحة الكيميائية.
الجتماع  ب��اأن  دبلوما�شيون  واأف���اد 
قد  الأم���ن  ملجل�س  ال��ط��ارئ  املغلق 
وقال  يحدد،  مل  موعد  اإىل  اأرج��ئ 
ال�شفر الأ�شرايل غاري كوينان 
ال�شهر  ه��ذا  املجل�س  ي��راأ���س  ال���ذي 
اإن اجل��ل�����ش��ة  ت���وي���ر  م���وق���ع  ع��ل��ى 
األغيت بعدما �شحبت رو�شيا طلبها 

لعقدها.
وك���ان���ت رو����ش���ي���ا دع����ت ل��ع��ق��د ه��ذا 
الجتماع، بينما ك�شف دبلوما�شيون 
اأنه كان  اأ�شمائهم  طلبوا عدم ن�شر 
اأن ي��رك��ز الج��ت��م��اع  امل��ت��وق��ع  م���ن 
على خطة رو�شية لو�شع الأ�شلحة 
رقابة  حت��ت  ال�شورية  الكيميائية 

دولية.
اخلارجية  وزي��ر  اأع��ل��ن  دم�شق  ويف 
عن  للك�شف  م�شتعد  ال��ن��ظ��ام  اأن 
اإن��ت��اج  ووق���ف  الكيميائي  خم��زون��ه 
اأي�شا  واأ�شاف  الكيميائي،  ال�شاح 
اأن النظام يرغب يف توقيع معاهدة 
حظر انت�شار الأ�شلحة الكيميائية.

وب���ع���د ه����ذا الإع��������ان، دع����ا وزي���ر 

الأم��رك��ي ج��ون كري  اخلارجية 
اإىل  الأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س 
حم��اول��ة  ف��ر���ش��ة  فعليا  ينتهز  اأن 
���ش��ن��ع ال�����ش��ام يف ب�����اده، ومت��ن��ى 
واأن  الأم���ر  ه��ذا  ال��ن��ظ��ام  يلتزم  اأن 
ي�����ش��اع��د ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة خ��ال 
رو�شيا  العمل مع  املقبلة يف  الأي��ام 
لإي����ج����اد ���ش��ب��ي��ل ل��و���ش��ع اأ���ش��ل��ح��ت��ه 

الكيميائية حتت رقابة دولية .
ويف اجل��ان��ب ال��رو���ش��ي، اأب��ل��غ وزي��ر 
اخل����ارج����ي����ة ال����رو�����ش����ي ���ش��رغ��ي 
ل��وران  الفرن�شي  نظره  لف���روف 
م�شروع  مو�شكو  رف�����س  ف��اب��ي��و���س 
ب��اري�����س اإ����ش���دار ق����رار دويل وف��ق 
ال��ف�����ش��ل ال�����ش��اب��ع ب�����ش��اأن الأ���ش��ل��ح��ة 
الكيميائية ال�شورية، وقالت مو�شكو 

لحقا و�شتن�شم اإىل منظمة حظر 
اأع��رب  كما  الكيميائية،  الأ�شلحة 
ع��ن اأم��ل��ه ب���اأن ت��ك��ون ه���ذه اخلطة 
خ��ط��وة ط��ي��ب��ة ب��اجت��اه اإي���ج���اد حل 

�شلمي لاأزمة .
م�����ش��وؤول��ون  اأع���ل���ن  الأث�����ن�����اء،  ويف 
ك����ري ولف�����روف  اأن  اأم���رك���ي���ون 
���ش��ي��ل��ت��ق��ي��ان يف ج��ن��ي��ف اخل��م��ي�����س 
�شوريا،  يف  املوقف  تطورات  لبحث 
ت���زام���ن���ا م���ع ت�����ش��ري��ح ك����ري ب���اأن 
�شدور قرار عن جمل�س الأمن هو 
باملقرح  للوثوق  الوحيد  ال�شبيل 

الرو�شي.
ذك���ر  الأم�������رك�������ي،  اجل�����ان�����ب  ويف 
عن  الك�شف  رف�س  رفيع  م�����ش��وؤول 
الأم���رك���ي  ال��رئ��ي�����س  اأن  ه��وي��ت��ه 

يف املقابل اإنها �شتطرح م�شودة قرار 
ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  يكتفي  اأمم����ي 
بو�شع هذه الأ�شلحة حتت اإ�شراف 
ال��ث��اث��اء،  ���ش��اب��ق  وق���ت  دويل. ويف 
فادمير  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  ق��ال 
تلفزيونية  ت�شريحات  يف  ب��وت��ني 
تر�شانة  و���ش��ع  ب����اده  اق����راح  اإن 
الأ���ش��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال�����ش��وري��ة 
حت��ت ال��رق��اب��ة ال��دول��ي��ة ل��ن يكتب 
اإذا رف�شت الوليات  اإل  له النجاح 
القوة  ا�شتخدام  املتحدة وحلفاوؤها 

�شد نظام الأ�شد.
واأع���������رب ب����وت����ني ع����ن اأم����ل����ه ب����اأن 
�شاحها  بو�شع  تكتفي  لن  �شوريا 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي حت���ت رق���اب���ة دول���ي���ة، 
اإتافه  على  اأي�شا  �شتوافق  لكنها 

ب������اراك اأوب����ام����ا ات���ف���ق م���ع ن��ظ��ره 
الفرن�شي فران�شوا هولند ورئي�س 
الوزراء الريطاين ديفد كامرون 
على العمل معا وبالت�شاور مع كل 
من رو�شيا وال�شني لبلورة املقرح 
الرو�شي، واأنهم اتفقوا على ال�شعي 
دويل  اإج���راء  اإىل  املقرح  لتحويل 
الر�شانة  ه��ذه  تدمر  عنه  ينجم 
بالكامل وب�شكل ميكن التحقق من 

حدوثه.
وق��������ال ع�������ش���و جم���ل�������س ال����ن����واب 
اإن  غ������ري������ن  ج�������ني  الأم���������رك���������ي 
ك��ب��ر م��وظ��ف��ي ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س 
الأع�����ش��اء  اأب��ل��غ  م��ك��دون��ف  ديني�س 
الدميقراطيني يف املجل�س الثاثاء 
اأن الدبلوما�شية لها الأولوية على 
العمل الع�شكري بخ�شو�س �شوريا، 
واأ�شاف اأنه يتلقى ر�شائل بالريد 
الإلكروين من الناخبني يقولون 
اإن���ه���م ي���ري���دون ح���ا دب��ل��وم��ا���ش��ي��ا، 
اأم���ورن���ا  اإىل  الآن  ���ش��ن��ع��ود  وت���اب���ع 
امل��ع��ت��ادة م��ث��ل �شقف ال��دي��ن ال��ذي 

يجري مناق�شته يف الكونغر�س.
م�����ن ج����ه����ت����ه، ق�������ال ال�������ش���ي���ن���ات���ور 
الأمركي اجلمهوري جون ماكني 
ال��ث��اث��اء اإن����ه ي��ع��م��ل ع��ل��ى تعديل 
م�����ش��روع ق����رار ل��ل��ك��ون��غ��ر���س يجيز 
ا����ش���ت���خ���دام ال���ق���وة ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف 
�شوريا لي�شمل اإطارا زمنيا �شارما 
يتعني على �شوريا اأن ت�شلم خاله 
يف  م�شيفا  الكيميائية،  اأ�شلحتها 
الوقت نف�شه اأنه مت�شكك للغاية يف 
للمقرح  وفقا  الدبلوما�شي  احلل 
�شيكون من اخلطاأ  ولكن  الرو�شي 
ات���ب���اع ه����ذا اخل���ي���ار ، ح�شب  ع����دم 

قوله.

الأ�ضد يقبل توقيع معاهدة حظر الأ�ضلحة الكيميائية 

اإلغاء جل�شة جمل�س الأمن ب�شاأن كيميائي �ش�ريا 

•• عمان-وكاالت:

لأهل  الن�شرة  جبهة  من  مقربة  متعددة  م�شادر  ك�شفت 
ال�شام التابعة لتنظيم القاعدة عن خطط نفذتها اجلبهة 
حال  يف  ا�شتهدافها،  لتجنب  املا�شية  القليلة  الأ�شابيع  يف 

توجيه الوليات املتحدة �شربة للنظام ال�شوري.
وحتدثت امل�شادر التي ا�شرطت عدم ك�شف هويتها عن اأن 
املجتمع  داخ��ل  بالذوبان  و�شفه  قامت مبا ميكن  اجلبهة 
مع  النظام،  ل�شيطرة  اخلا�شعة  غر  املناطق  يف  ال�شوري 
ق��واع��د ظاهرة  اأ���ش��ا متتلك  تكن  اأن��ه��ا مل  اإىل  الإ���ش��ارة 
كبرة  خ�شائر  واإيقاع  ا�شتهدافها  ميكن  ومقرات  ومعلنة 
بني �شفوفها. وقال قيادي مقرب من اجلبهة اإنهم اتخذوا 
احتياطات عدة زيادة على ما يتخذونه حلماية املجاهدين 
. وتابع يعرف الإخوة يف جبهة الن�شرة لأهل ال�شام اأنهم 
ي�شعى  ال�شوري  فالنظام  ع��دة،  اأط���راف  م��ن  م�شتهدفون 
�شيكونون  اأنهم  يدركون  اأنهم  كما  قوة،  باأق�شى  ل�شربهم 

م�شتهدفني من اأي �شربات اأمركية للنظام ال�شوري لأن 
املنظمات  قائمة  على  اجلبهة  و�شعت  املتحدة  ال��ولي��ات 
الإره���اب���ي���ة م��ن��ذ وق���ت ط��وي��ل . وب��ح�����ش��ب امل�����ش��در ال���ذي 
ا�شرط عدم الك�شف عن هويته فاإن الإخوة ا�شتفادوا من 
درو�س اجلهاد يف اأفغان�شتان والعراق، مذكرا باأن الوليات 
املتحدة قامت ب�شرب قواعد للمجاهدين يف العراق قبل 
اإ�شارة  يف   ،2003 ع��ام  العراقي  النظام  ب�شرب  تبداأ  اأن 
تنظيم  من  اأنهم  يعتقد  ملقاتلني  وجهت  التي  لل�شربات 
ال��ق��اع��دة يف ك��رد���ش��ت��ان ال��ع��راق يف م���ار����س-اآذار 2003. 
وك�شف امل�شدر املطلع على عمل اجلبهة وقتالها يف �شوريا 
اأن جبهة الن�شرة اعتقلت قبل فرة قليلة مواطنني  عن 
اأف��ري��ق��ي��ا ح�شروا  ���ش��م��ال  دول  اإح����دى  م��ن جن�شية  ع��رب��ا 
للجبهة على اأنهم يريدون اجلهاد، لكن ثبت اأنهم يقومون 
بو�شع �شرائح اإلكرونية يف اأماكن جتّمع املجاهدين ، يف 
اإ�شارة لأ�شلوب اتبعته الوليات املتحدة واإ�شرائيل لتحديد 

اأهدافها للق�شف يف العراق واأفغان�شتان وفل�شطني.

انتقادات لرتدد اأوباما ب�شاأن الأزمة ال�ش�رية 
•• وا�صنطن-وكاالت:

تناولت معظم ال�شحف الأمركية بالنقد والتحليل الأزمة 
ال�شورية املتفاقمة، فانتقد بع�شها تردد الرئي�س الأمركي 
ال�شوري  للنظام  ع�شكرية  �شربة  توجيه  يف  اأوب��ام��ا  ب��اراك 
الهجوم  يف  الكيميائية  الأ�شلحة  الأخ��ر  ا�شتخدام  ب�شبب 
التي تع�شف بالباد منذ  على املدنيني يف احلرب الأهلية 

اأكر من عامني.
للكاتب  م��ق��ال  يف  ت��امي��ز  وا�شنطن  �شحيفة  و�شفت  فقد   
باأنه  اأوباما  الأمركي  الرئي�س  مكمنا�س  دوي��ل  الأمركي 
حمارب مردد ب�شاأن الأزمة ال�شورية، وقالت اإن اأوباما جهز 
ال�شوري  الرئي�س  نظام  على  ع�شكرية  �شربة  ل�شن  قواته 

الكيميائية  الأ�شلحة  ا�شتخدامه  على  ملعاقبته  الأ�شد  ب�شار 
ريف  م��دن  يف  املدنيني  على  الهجوم  يف  ال�شامة  وال��غ��ازات 

دم�شق ال�شهر املا�شي.
تزال  ل  الع�شكرية  ال�شربة  اأن  اأو�شح  اأوب��ام��ا  اأن  واأ�شافت 
قائمة اإذا ف�شلت الدبلوما�شية يف اإيجاد حل لاأزمة ال�شورية 
م��رددا  يبدو  ي��زال  ل  الأم��رك��ي  الرئي�س  لكن  املتفاقمة، 
وكاأنه يبحث عن منفذ للهرب من هذه )الورطة(. وقالت 
اإن الرئي�س الأمركي ردد يف مقاباته مع و�شائل الإعام 
يتمنى  التي  الأ�شباب  كل  الأخ��ر  خطابه  قبل  الأمركية 
اإج��راء ع�شكري ب�شاأن  اأنها حدثت كي متنعه من اتخاذ  لو 
�شوريا، ولكنه مل يتحدث كثرا عن هدفه ال�شابق املتمثل يف 
�شرورة تنحي الأ�شد عن ال�شلطة. واأ�شافت اأن اأوباما قال 

يف مقابلة مع �شبكة �شي بي اإ�س الأمركية اإنه ل يبحث عن 
اأنه  الع�شكري يف �شوريا، مو�شحا  ذريعة للتورط يف العمل 
يف�شل حتى عدم �شن �شربة حمدودة لنظام الأ�شد اإذا كانت 
الأم��رك��ي،  ال�شعب  من  اأو  الكونغر�س  من  معار�شة  تلقى 
فهو ل ي�شعى لتوريط الأمة الأمركية يف احلرب الأهلية 
ال�شورية. وقالت اإن الرئي�س الأمركي ياأمل يف اأن يجد كل 
من الأ�شد والرئي�س الرو�شي فادمير بوتني و�شيلة جتعله 
يجد خمرجا من هذه الورطة ال�شورية برمتها، حمذرة من 
ال�شوري يف حال  ال�شعب  الأ�شد �شيوا�شل جرائمه بحق  اأن 
الطاولة،  عن  احلقيقي  الأمركي  الع�شكري  اخليار  غياب 
الكيميائية لي�س من  الأ�شلحة  التخل�س من  اأن  ومو�شحة 

�شاأنه اإخراج �شوريا من م�شتنقع احلرب الأهلية.

مقتل 4 جن�د وحترير 
خمط�فني يف العراق 

•• بغداد-يو بي اأي:

قتل 4 جنود عراقيني ام�س بهجوم جنوب �شرق املو�شل ب�شمال العراق فيما 
اأعلن عن حترير خمطوفني اثنني وذكر م�شدر امني ان م�شلحني اأطلقوا 
بناحية  الك�شر،  قرية  يف  العراقي  للجي�س  تابعة  تفتي�س  نقطة  النارعلى 
اأربعة من عنا�شرها. من جهة ثانية  النمرود جنوب �شرق املو�شل فقتلزا 
اثنني  الربعاء عن حتريرخمطوفني  بيان  بغداد يف  عمليات  قيادة  اأعلنت 
احدهما طفلة يف عمليتني امنيتني يف حيي الإعام وال�شعلة بغرب و�شمال 
نا�شفة  عبوات   4 وتفكيك  نا�شف  ح��زام  �شبط  اعلنت عن  كما  بغداد  غرب 

و�شيارة ودراجة مفخختني واأ�شلحة واأعتدة متنوعة.
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•• ال�صليمانية-ا ف ب:

كرد�شتان  اقليم  برملان  لنتخابات  دعائي  مركز  عند  بالر�شا�س  ام��راأة  قتلت 
و�شهود  طبية  مل�شادر  وفقا  النتخابات،  موعد  من  اي��ام  ع�شرة  قبل  ال�شمايل 
ان  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�شليمانية  م�شت�شفى  يف  طبي  م�شدر  وق��ال  عيان. 
امراأة يف اخلم�شني من العمر ادخلت اىل ق�شم الطوارئ يف امل�شت�شفى ل�شابتها 
عيان  �شهود  واك���د  اجل��راح��ي��ة  العملية  خ��ال  وتوفيت  ال��راأ���س،  يف  بر�شا�س 
لفران�س بر�س مقتل امراأة جراء اطاق م�شلحني ي�شتقلون �شيارة مدنية النار 
جتاه مركز دعائي لانتخابات تابع حلركة التغير، يف حملة تومي ملك يف 

�شمال ال�شليمانية )270 كلم �شمال بغداد(.
ويعد الهجوم الثاين الذي يتعر�س له هذا املركز الذي ا�شتهدف ليلة اخلمي�س 
املا�شي وادى اىل ا�شابة احد ان�شار قائمة التغير املعار�شة بجروح بالغة اثر 
الثالث  امنية وطبية اجلمعة. ويعد احلادث  مل�شادر  بالر�شا�س، وفقا  هجوم 

الذي ي�شتهدف م�شاركني يف احلملة النتخابية، فقد ا�شيب قبل ذلك خم�شة 
ا�شخا�س، هم �شرطيان واثنان من ان�شار التغير و�شحفي بجروح اثر تعر�س 
وقناين  بالع�شي  لهجوم  ال�شليمانية  يف  ذات��ه��ا  للقائمة  اخ��ر  دع��ائ��ي  م��رك��ز 
ال�شيا�شية  الكيانات  ومتار�س  وطبية.  امنية  مل�شادر  وفقا  يومني،  قبل  املياه 
املتناف�شة منذ انطاق احلملة النتخابية الربعاء املا�شي، ن�شاطات خمتلفة 
بينها اطاق الغاين الوطنية واحلزبية عر مكرات ال�شوت والقاء كلمات 
عند املراكز الدعائية كما يتجول ان�شارها يف �شيارات على الطرق الرئي�شية 
النتخابات  جت��ري  ان  املقرر  وم��ن  ال�شيا�شية.  كياناتهم  اع��ام  يرفعون  وه��م 
31 كيانا �شيا�شيا كرديا للفوز  ال�شهر احلايل، ويتناف�س خالها  21 من  يف 
ك��ردي��ة. وي��ع��د احل��زب  مل��ك��ون��ات غ��ر  11 مقعدا  ا���ش��اف��ة اىل  100 مقعد  ب 
والحت��اد  ب��ارزاين  م�شعود  القليم  رئي�س  بزعامة  الكرد�شتاين  الدميقراطي 
الوطني الكرد�شتاين بزعامة الرئي�س العراقي جال طالباين وحركة التغير 

املعار�شة ابرز الكيانات املتناف�شة يف النتخابات القادمة.

مقتل امراأة خالل احلملة النتخابية يف كرد�شتان 

و�ضاطة جزائرية يف الأزمة التون�ضية

املركزية النقابية حتّذر.. وتهّدد بك�شف امل�شت�ر..!
  

•• الفجر – خرية ال�صيباين:

ُي���ع���ت���ر ال���ت���ون�������ش���ي���ون م����ن اأك����ر 
����ش���ع���وب حم��ي��ط��ه��م احل�������ش���اري 
واجل�����غ�����رايف ح�����ش��ا���ش��ّي��ة ل���ك���ّل م��ا 
لها من  ب��امل��راأة وم��ا حتقق  يتعّلق 
اأكر  من  الق�شية  فهذه  مكا�شب 
امل���وا����ش���ي���ع ا����ش���ت���ن���ف���ارا ل���اأق���ام 
والح��ت��ج��اج  املجتمعي  وال��غ�����ش��ب 
طفى  كّلما  وال�شيا�شي،  ال��ف��ك��ري 
ع��ل��ى ال�����ش��ط��ح م���ا ي��ت��ه��دد م��ك��ان��ة 
امل��راأة ودوره��ا يف املجتمع، اأو ينال 
اأو قد يحّد  من حقوقها املكت�شبة 

منها، اأو يوحي بالراجع عنها.
ولعل ما �شهدته تون�س يف ال�شنتني 
الأخرتني من جدل �شاخن حول 
امل��راأة، يوؤكد هذه القاعدة، ويرز 
مدى جت��ّذر ق�شية امل��راأة يف وعي 
ال���ن���خ���ب وامل���ج���ت���م���ع ع����ام����ة، مب��ا 
ح��ول  وط��ن��ي  اإج��م��اع  �شبه  ي�شّكل 
تك�ّشرت  امل�شالة، وجدار �شّد  هذه 
عليه كل حم��اولت الرت���داد على 
ما حتقق للتون�شيات من مكا�شب 
يف ظ���ل دول�����ة ال����ش���ت���ق���ال، وم��ا 
ت��زخ��ر ب���ه م���دّون���ة ت����راث ال��ب��اد 
الإ���ش��اح��ي م��ن��ذ ب��داي��ات ال��ق��رن 
اأف��ك��ار جريئة  م��ن  ع�شر  ال��ت��ا���ش��ع 

وتقدمّية يف هذا املجال.
اإذا م��ا علمنا  ول غ��راب��ة يف ذل��ك، 
ال�شتعمار  م��ن  تون�س  حم��ّرر  اأّن 
وال����ت����خ����ّل����ف، ال����زع����ي����م احل��ب��ي��ب 
على  يكتب  ب��اأن  اأو���ش��ى  بورقيبة، 
�شاهدة قره هذا �شريح احلبيب 
ب���ورق���ي���ب���ة حم������ّرر امل��������راأة وب����اين 
الراث  اأّن  كما   . احلديثة  تون�س 
الإ�����ش����اح����ي ال���ت���ون�������ش���ي، ال����ذي 
�شاهد  م�شتنرون،  �شيوخ  �شاغه 
ع��ل��ى ال���ن���ظ���رة ال���ت���ح���رري���ة يف ما 

يتعلق بن�شف املجتمع يف تون�س.
وم�����ن رم������وز ه�����ذا الإ������ش�����اح يف 
العزيز  عبد  ال�شيخ  نذكر  تون�س، 
الوطنية  احل��رك��ة  رائ��د  الثعالبي 
بن  الفا�شل  وال�شيخ  التون�شية، 
عا�شور، وخا�شة امل�شلح الزيتوين 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

يف ال����وق����ت ال������ذي ت�����ش��ت��ك��م��ل ف��ي��ه 
النقا�س  للحوار  الراعية  املنظمات 
ت�����ش��ّور يف  �شياغة  وال��ت��ف��او���س يف 
ك��ي��ف��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادرة امل��رك��زي��ة 
ال��ن��ق��اب��ي��ة وع���ر����ش���ه���ا يف م����ا ب��ع��د 
الرويكا  اأح���زاب  ممثلي  ك��ل  على 
ومم��ث��ل��ي اأح������زاب امل��ع��ار���ش��ة، اأك���د 
الأم��������ني ال����ع����ام ل����احت����اد ال���ع���ام 
العبا�شي،  ح�شني  لل�شغل  التون�شي 
اأن  ال�شيا�شيني  ال��ف��رق��اء  ع��ل��ى  اأّن 
يجل�شوا على طاولة احلوار اأواخر 
توافقي  حل  لإيجاد  الأ�شبوع  ه��ذا 
ان���ه يف  ل��ازم��ة احل��ال��ي��ة، م�شيفا 
�شورة ف�شل املفاو�شات فانه �شيتم 
ك�شف كوالي�س خطرة وهامة اأمام 

الراأي العام.
الرئي�س  لقائه  اثر  العبا�شي  واأّك��د 
املرزوقي  املن�شف  املوؤقت  التون�شي 
���ك���ه ب���ا����ش���ت���ق���ال���ة احل���ك���وم���ة  مت�������شّ
وا�����ش����ت����ئ����ن����اف اأ������ش�����غ�����ال امل���ج���ل�������س 
التاأ�شي�شي لتجاوز املرحلة احلرجة 

التي متر بها تون�س.

ل رجوع اإىل احلوار القدمي
واأو����ش���ح ح�����ش��ني ال��ع��ب��ا���ش��ي، عقب 
ال��ل��ق��اء، اأن���ه ت��ب��اح��ث م��ع امل��رزوق��ي 
ح�����ول م����ا ي�����ش��ت��وج��ب ال���ق���ي���ام ب��ه 
لإجن���اح م��ب��ادرة ال��رب��اع��ي ال��راع��ي 
ل���ل���ح���وار ال����وط����ن����ي، م�����ش��ي��ف��ا اأن 
النقا�س تناول العديد من احللول 
ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��ق��وم ب��ه��ا ك��ل من 
م���وؤ����ش�������ش���ة رئ����ا�����ش����ة اجل���م���ه���وري���ة 
جهته  من  كا  النقابّية  واملركزّية 
لدفع الأحزاب ال�شيا�شية للجلو�س 
قاعدة  على  املفاو�شات  اإىل طاولة 
التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س  ع��ودة 

اإىل عمله وا�شتقالة احلكومة.
اأنه  ذات��ه على  ال�شياق  �شدد يف  كما 
ل رجوع اإىل احلوار القدمي الذي 

وقد اأكدت املحامية ب�شرى باحلاج 
حميدة اأن الإجراء املتعلق باإر�شاء 
دون  الن�شاء  �شفر  على  ت�شييقات 
�شن ال� 35 هو اإجراء وقائي يهم 

الرجال اأي�شا.
الإج�������راء هو  ه����ذا  اأن  واأ����ش���اف���ت 
اإق���رار  اإج���راء وق��ائ��ي مت مبوجبه 
ت�����ش��ي��ي��ق��ات ع���ل���ى ���ش��ف��ر ال��ن�����ش��اء 
والرجال ممن اأعمارهم دون �شن 
اخلام�شة والثاثني وذلك بهدف 
ال��ت��وق��ي م��ن امل�����ش��ارك��ة يف اأع��م��ال 
م�����ش��ب��وه��ة ع��ل��ى غ����رار احل����رب يف 

�شوريا اأو اأعمال الدعارة.
وق�����د و����ش���ع���ت ج��م��ع��ي��ة م�������ش���اواة 
امل��ت��داول��ة  الأخ��ب��ار  اث��ر  وتنا�شف 
ال����ت����ي حت����دث����ت ع����ن م���ن���ع ���ش��ف��ر 
الن�شاء رقما هاتفيا جلمع ت�شكّيات 
امل����واط����ن����ني. واأف���������ادت امل��ح��ام��ي��ة 
وزير  التقت  التي  حميدة  باحلاج 
اأن��ه مل  الداخلية لطفي بن ج��دو 
اأية  ت�شجيل  ال�شاعة  حّد  اإىل  يتم 

�شكاوى.
امل�����راأة  احت�����اد  ب���ي���ان  اأّن  ����ش���ّك  ول 
�شمنّيا  ي���وؤك���د  ال����ذي  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
على  اخل��ن��اق  لت�شييق  نّية  وج��ود 
اإىل خارج  املراأة من بّوابة �شفرها 
الداخلية  وزارة  نفي  رغم  الباد، 
ق�شّية  �شيعيد  لاأمر،  التون�شية 
ال���واج���ه���ة  اإىل  جم��������ددا  امل����������راأة 
الأزم�������ة  م���ل���ف  اإىل  وي�����ش��ي��ف��ه��ا 
ال�شيا�شية ال�شاملة واخلانقة التي 

تعي�شها الباد.
ت�����ش��ارب  ُي��ح�����ش��م  اأن  ان��ت��ظ��ار  ويف 
يف  مم��ث��ل��ة  ال�شلطة  ب��ني  امل���واق���ف 
ت��زع��م��ه  وم�����ا  ال���داخ���ل���ي���ة،  وزارة 
امل����ن����ظ����م����ات ال���ن�������ش���ائ���ي���ة، ي��ب��ق��ى 
ري���ادة تون�س  ال�����ش��وؤال: ه��ل تقف 
على اأعتاب خريف املراأة التون�شية 
���ش��ي��اق  يف  ي���ت���ن���ّزل  الأم������ر  اأّن  اآم 
التجاذبات وال�شراعات ال�شيا�شية 
ال���دائ���رة ب��ني خم��ت��ل��ف الأح�����زاب، 
وحت��دي��دا ب��ني الأح����زاب وال��ق��وى 
الإ���ش��ام  وت��ي��ارات  الدميقراطية 

ال�شيا�شي يف تون�س؟.

ب�������اأّي ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ف��ي يف ه���ذه 
الأم��ور  تّو�شح  ال��ف��رة واىل ح��ني 

من هنا اإىل غاية الأ�شبوع القادم.
اأنه مت تعيني نور ح�شاد يف  ويذكر 
عديد من املنا�شبات �شفرا لتون�س 
لدى بع�س الدول يف عهد الرئي�س 
زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ب���ن ع��ل��ي ووزي����را 

لل�شغل يف العهد البورقيبي.
ه�����ذا وق�����د اأك������د حم���اف���ظ ال��ب��ن��ك 
املركزي التون�شي ال�شاذيل العياري 
الرئي�س  لقائه  اث��ر  الأرب��ع��اء  اأم�س 
املايل  الو�شع  اإّن  املوؤقت  التون�شي 
وان  الباد �شعب  والقت�شادي يف 
خمرج  باإيجاد  مرتبطا  يبقى  حله 

لازمة ال�شيا�شية الراهنة.
واأق������ر حم���اف���ظ ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 
ب�����ش��ع��وب��ة ال��و���ش��ع امل�����ايل م�����ش��را 
ال�شيا�شية  الأزم���ة  توا�شل  اأن  اإىل 
املالية  الأزم����ة  تعميق  يف  �شيزيد 
اإىل  داعيا  الباد  يف  والقت�شادية 
�شيا�شية  بحلول  اخل���روج  ���ش��رورة 

حتى يقع تفادي ذلك.
العياري عن وجود تخوفات  وعر 
من عدم اإيفاء الدولة بالتزاماتها 
يف املالية فيما يتعلق بدفع الأجور 
خال الأ�شهر القادمة اإن توا�شلت 

الأزمة ال�شيا�شية.

ال��ط��اه��ر احل�������ّداد، ال�����ذي ا���ش��در 
كتابه ال�شهر امراأتنا يف ال�شريعة 
واملجتمع �شنة 1930، تناول فيه 
قبل اأكر من ثمانني �شنة، ق�شية 
اأ�شيل  اج��ت��ه��ادي  امل����راأة مب��ن��ظ��ور 
ي��ت��ق��دم يف اأف����ك����اره وم��ق��رح��ات��ه 
ُي���ط���رح  مّم�����ا  ك���ث���ر  ع���ل���ى  وروؤاه 
اجلمود  �شيوخ  األ�شنة  على  اليوم 
والتحّجر، والذين قطعوا �شلتهم 
ل بالع�شر فقط، واإمّن��ا مبقا�شد 

الإ�شام ذاتها.
وقد جّدد التون�شيون يف احتفالهم 
ب��ال��ذك��رى  امل��ا���ش��ي  اأوت   13 ي���وم 
الأح�������وال  جم���ل���ة  ل�������ش���دور   57
ن�شائية  م�شرة  ويف  ال�شخ�شية، 
����ش���خ���م���ة، ق���ن���اع���ت���ه���م ب�������اّن ه���ذه 
وللمجتمع  للمراأة  مك�شب  املجّلة 
ال���ت���ون�������ش���ي، ورف�������ش���ه���م امل��ط��ل��ق 
تلك  ع��ن  ت��راج��ع  او  انتكا�س  لكل 

املكا�شب.
ل��ك��ّل ه����ذا، مل ي��ك��ن اح����د ي��ت��وّق��ع 
اإىل  التون�شية  امل����راأة  ت��ت��ح��ّول  اأن 
م��و���ش��وع ج���دل ���ش��ي��ا���ش��ي وحم��ور 
الفكرية  امل��رج��ع��ي��ات  ب��ني  جت���اذب 

وال�شيا�شية املتباينة واملتنافرة . 
وت���ّت���ه���م ق���ط���اع���ات ع��ري�����ش��ة من 
ال��ن��خ��ب ال��ت��ون�����ش��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات 
حركة  نواب  الن�شائية،  واملنظمات 
ال��ن��ه�����ش��ة الإ����ش���ام���ي���ة احل��اك��م��ة 
ح���ال���ي���ا، ب����امل����راوغ����ة وازدواج�����ّي�����ة 
امل��واق��ف يف م�����ش��األ��ة امل�����ش��اواة بني 
املراأة والرجل، وتّتهمهم مبحاولة 
م��ب��داأ  ع��ل��ى  التن�شي�س  اإج��ه��ا���س 
امل�������ش���اواة يف ال��د���ش��ت��ور اجل��دي��د، 
ح��ي��ث اح��ت��ل��ت ح��ق��وق امل����راأة ح��ّي��زا 
حمور  وكانت  النقا�س،  من  هاما 
املجل�س  قبة  حت��ت  ك��رى  معركة 
ت���راج���ع  اأن  ق���ب���ل  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي، 

بد  ول  الوقت  من  كثرا  ا�شتنزف 
الآن من املرور اإىل الفعل احلقيقي 
ط���اول���ة  اإىل  اجل���م���ي���ع  وج���ل���و����س 
امل��ف��او���ش��ات ق��ائ��ا يف ه���ذا الإط���ار 
ال�شرطني حينها  اإذا حتقق هذين 
املرحلة  اأننا جتاوزنا  اعتبار  ميكن 

ال�شعبة التي متر بها الباد .
ك��م��ا اأك����د الأم�����ني ال���ع���ام ل��احت��اد 
امل�شاورات  هذه  تف�شي  اأن  �شرورة 
والنقا�شات اإىل حلول تخرج الباد 
م��ن الأزم�����ة ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا حاليا 

قبل نهاية الأ�شبوع اجلاري.
الإداري������ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأّن  اإىل  وي�����ش��ار 
يف  اجلمعة  تنعقد  ال�شغل  لحت���اد 
ظل ترّقب كبر لأع�شائها لنتائج 
امل���ف���او����ش���ات ال����دائ����رة ح��ال��ي��ا بني 
وبقية  للحوار  ال��راع��ي��ة  املنظمات 
اأو  ال���روي���ك���ا  ����ش���واء يف  الأح�������زاب 
املعار�شة، ويف ظل ت�شاعد احلديث 
ع���ن ف�����ش��ل حم��ت��م��ل ل��ل��م��ف��او���ش��ات 
واإم���ك���ان���ي���ة ت�����ش��ع��ي��د امل���واق���ف من 

طرف املنظمات الراعية للحوار.
الإداري���ة  الهيئة  تقّدم  اأن  وُيتوّقع 
لحتاد ال�شغل حزمة من التواريخ 
ح����ول اإن���ه���اء امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة 
الن����ت����خ����اب����ات  اإىل  وال�����و������ش�����ول 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة ث���م ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، كما 
�شتقرح مهلة ل�شتقالة احلكومة 
ق���ب���ل الإع����������ان ع����ن ح����زم����ة م��ن 
ال��ت��داب��ر ال��ت�����ش��ع��ي��دي��ة يف ���ش��ورة 
توا�شل الأزمة ال�شيا�شية وتاأثرها 
القت�شادي  الو�شع  على  املبا�شر 

والجتماعي.
التون�شي  ال��ع��ام  الحت���اد  اأّن  ي��ذك��ر 
لل�شغل اأعلن ويف وقت �شابق، اإيقاف 
م�شاورات احلوار الوطني بعد عدم 
متكنه من جمع املعار�شة واأحزاب 
الرويكا على طاولة حوار واحدة 
ال�شيا�شية  ل��اأزم��ة  بحلول  تخرج 
التي تع�شف بتون�س منذ اأكر من 

�شهر.

م��ب��ا���ش��ر و����ش���دي���د ال��ل��ه��ج��ة ���ش��د 
التي  الإ�شامية  النه�شة  حكومة 
املجل�س  م��ق��اع��د  ب��اأك��ري��ة  تتمتع 

الوطني التاأ�شي�شي. 
ودع���ا الحت����اد، ال���ذي مُي��ّث��ل وزن��ا 
ان���ت���خ���اب���ي���ا م���ه���م���ا ت�����ع�����ّول ع��ل��ي��ه 
الأحزاب احلاكمة واملعار�شة على 
ح��ّد ال�����ّش��واء، دع��ا يف ه��ذا ال�شدد 
اإىل الوحدة  كل القوى التقدمية 
امل��راأة  مكت�شبات  ح��ول  واللتفاف 
من  ما  لكل  والت�شدي  التون�شية 
اأّي  م��ن��ه��ا حت���ت  اأن مي�������ّس  ���ش��ان��ه 
عنوان كان وفق ما جاء يف البيان.

يذكر اأن وزارة الداخلية التون�شية 
ك����ان����ت ن���ف���ت ب�������ش���دة م���ع���ل���وم���ات 
الإع���ام  و���ش��ائ��ل  بع�س  تداولتها 
وم���واق���ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، 
واملتعلقة ب�شرورة ح�شول الن�شاء 
 35 من  اأق��ل  اأعمارهن  البالغات 
���ش��ن��ة ع��ل��ى ت��رخ��ي�����س م���ن اأول���ي���اء 
اأمورهن ملغادرة الراب التون�شي.

يف  تعر�شت  اأع��م��ال  �شيدة  وك��ان��ت 
الإيقاف  اإىل  املا�شي  اأفريل  �شهر 
اخل�������ارج  اإىل  ت���وج���ه���ه���ا  خ�������ال 
م���ن ق��ب��ل ���ش��رط��ة احل������دود ال��ت��ي 
ا�شتف�شرتها عما اإذا حت�شلت على 
ت�شريح من قبل زوجها، وفق ما 
بالفي�شبوك  �شفحتها  على  كتبته 
حت�شلت  ب�شكاية  تقّدمها  معلنة 
ع��ل��ى اإث���ره���ا ع��ل��ى اع���ت���ذار ر�شمي 
من وزارة الداخلية التي تنفي يف 
ال�شلوكيات  كل منا�شبة مثل هذه 

التي اعترتها فردية.
اأن مثل هذه ال�شكاوى تكررت  اإّل 
اأعلنت  ت��ون�����ش��ي��ات  م��ن م��واط��ن��ات 
ت��ع��ر���ش��ه��ن مل��ث��ل ه���ذه امل�����ش��اي��ق��ات 
ع��ل��ى امل���واق���ع الج��ت��م��اع��ي��ة وف��ق 

�شهاداتهّن.

اجل��زائ��ري  الرئي�س  ا�شتقبل  وق��د 
ع���ب���د ال���ع���زي���ز ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة اأم�������س 
ال���ب���اج���ي ق���ائ���د ال�����ش��ب�����ش��ي رئ��ي�����س 
حزب نداء تون�س باجلزائر واأفادت 
م�������ش���ادر اإع���ام���ي���ة ج���زائ���ري���ة اأن 
العاقات  م�شتقبل  ت��ن��اول  اللقاء 
اإىل  اإ�شافة  البلدين  بني  الثنائية 
م��ن��اق�����ش��ة الأزم������ة ال��ت��ون�����ش��ي��ة كما 
قالت اإّن بوتفليقة تعّهد مب�شاعدة 
الفرقاء ال�شيا�شيني يف تون�س على 
التو�شل اإىل حل ويذكر اأّن الرئي�س 
اجلزائري ا�شتقبل الثاثاء رئي�س 

حركة النه�شة را�شد الغنو�شي.

جنل الزعيم ح�ّضاد 
لرئا�ضة احلكومة

الآون���ة  الأزم�����ة، راج يف  ���ش��ي��اق  ويف 
الأخرة خر مفاده تر�شيح عديد 
لنور  واحلزبية  ال�شيا�شية  اجلهات 
الدين ح�شاد جنل الزعيم الوطني 
رئي�شا  ح�����ش��اد  ف���رح���ات  وال��ن��ق��اب��ي 
ال��ع��رّي�����س،  لعلي  خلفا  للحكومة 
حركة  اأّن  امل�����ش��ادر  بع�س  واأك����دت 
بهذا  املرحبني  راأ���س  على  النه�شة 

القراح.
ن���ور ال��دي��ن  ومل ي��ن��ف ومل ي���وؤّك���د 
ح�شاد اخل��ر، وق��ال ان��ه ل��ن يديل 

لها  حتققت  ال��ت��ي  املكا�شب  وب��ك��ل 
تاأكيد  رغم  الباد  ا�شتقال  منذ 
نّية  باأنه ل  املعلن  النه�شة  حركة 

لديها للنيل من تلك املكا�شب .
وك��ان��ت بع�س الأو����ش���اط ت���رى يف 
���ش��م��ت ال�����ش��ل��ط��ات ع���ل���ى ت��ن��ام��ي 
ظ����اه����رة ال���������زواج ال�����ع�����ريف، ع��ل��ى 
���ش��ب��ي��ل امل����ث����ال، وال�������ذي ي��ج��ّرم��ه 
ال���ق���ان���ون ال��ت��ون�����ش��ي، ���ش��ك��ا من 
امل��راأة  الراجع عن حقوق  اأ�شكال 
وم��ك��ا���ش��ب��ه��ا، وت���ع���ت���ره م��ق��دم��ة 
لإقرار تعدد الزوجات لحقا الذي 
بدوره، مينعه القانون التون�شي. 

وق��د راج��ت يف الأ�شابيع الأخ��رة 
م����ع����ل����وم����ات ع������ن ف�����ر������س ���ش��ك��ل 
الن�شاء  �شفر  تقييد  اأ���ش��ك��ال  م��ن 
ال��ب��اد  خ�����ارج  اإىل  ال��ت��ون�����ش��ي��ات 
مّم����ا اأث�����ار م���وج���ة م���ن ال��ت��ع��ال��ي��ق 
ال�شلطات  نفي  رغ��م  وال�شتنكار 

عن  الإ���ش��ام��ي��ة  النه�شة  ح��رك��ة 
املراأة   بان  تقول  التي  اأطروحاتها 
مكّمل للرجل وترف�س التن�شي�س 
على مبداأ امل�شاواة، يف حني اعترت 
اأّن جملة  الدميقراطية  املعار�شة 
الأحوال ال�شخ�شية وما تت�شّمنه 
من مكا�شب لفائدة املراأة والأ�شرة 

خط احمر ل تراجع فيه .
ويبدو اأّن قبول حركة النه�شة يف 
مل  احلقيقة،  بهذه  املطاف  نهاية 
اخل��اف  يح�شم  اجل��دل ومل  ينه 
املفتاح  الق�شية  هذه  حول  نهائّيا 
امل���������ش����روع  ط���ب���ي���ع���ة  يف حت�����دي�����د 
املجتمعي املن�شود وطبيعة الدولة 

هل هي مدنية اأم دينية.
النه�شة  خ�شوم  خم��اوف  وبقيت 
واأن���������ش����ار ح���ري���ة امل��������راأة ق��ائ��م��ة، 
د كل حركة اأو قرار قد ينال  تر�شّ
بالرجل  امل���راأة  م�شاواة  م��ب��داأ  م��ن 

وا����ش���ت���ن���ك���ر الحت����������اد ال���وط���ن���ي 
ر�شمي  بيان  يف  التون�شية  للمراأة 
، امل��م��ار���ش��ات ال��ت��ي ت��ع��ر���ش��ت لها 
مطالبتهن  يف  التون�شيات  بع�س 
كتابية عن  بت�شاريح  بال�شتظهار 
مغادرة  قبل  اأزواج��ه��ن  اأو  ولّيهن 
الراب التون�شي والتي من �شانها 
التنقل  يف  ح��ري��ت��ه��ا  م��ن  حت���ّد  اأن 

وفق البيان.
ه���ذه  ب���ي���ان���ه  يف  الحت�������اد  واأدان 
امل���م���ار����ش���ات اخل���ارق���ة ل��ل��م��واث��ي��ق 
حرية  على  تن�ّس  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
احلقوق  كاإحدى  وال�شفر  التنقل 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��اإن�����ش��ان ، م��ع��ت��را 
ينتهك  ال�����ذي  ال��ت��ق��ي��ي��د  ه����ذا  اأن 
لبلد  امل��راأة هو و�شمة عار  حقوق 
اأجن��ز ث��ورة وخطوة خطرة نحو 
التون�شية  امل��راأة  احل��د من حقوق 
ان��ت��ق��اد  ، يف  مل��ك��ا���ش��ب��ه��ا  وت���ه���دي���د 

التون�شية لذلك.
،الثاثاء،  اأق���ّر  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
الحتاد الوطني للمراأة التون�شية، 
اكر املنظمات الن�شائّية واأعرقها، 
مل�شايقات  تون�شيات  ن�شاء  تعّر�س 
م���ن ال�����ش��ل��ط��ات ال��ت��ون�����ش��ي��ة ل��دى 
�شفرهن مبطالبتهم بت�شريح من 
اأول��ي��اء اأم��وره��ن رغ��م نفيه �شابقا 

من وزارة الداخلية التون�شية.
وج��اء ه��ذا ال��ق��رار يف بيان ر�شمي 
اأ�����ش����درت����ه امل���ن���ظ���م���ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
ا�شتنكرت من خاله هذا الإجراء 
غ����ر امل�������ش���ب���وق يف ت���ون�������س جت���اه 
من  يت�شمنه  مل��ا  التون�شية  امل���راأة 
اكت�شبتها  التي  حلقوقها  تهديد 
ال�شابقني  النظامني  حكم  طيلة 
وب��الأ���ش��ا���س يف ف��رة حكم حمرر 
احلبيب  الزعيم  التون�شية  امل���راأة 

بورقيبة.

ال�شيا�شيني  ال��ف��رق��اء  ب��ني  تو�شط 
ال�شيا�شية  الأزم���ة  حل��ل  تون�س  يف 
اغتيال  منذ  تون�س  ت�شهدها  التي 

ال�شهيد حممد الراهمي.
اأّن  اإىل  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  واأ��������ش�������ارت 
ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة ����ش���ي���وؤّم���ن ���ش��خ�����ش��ي��ا 
يف  وال�شب�شي  الغنو�شي  ب��ني  ل��ق��اء 
اجلزائر واأ�شافت اأن احلل �شيعلن 
على طاولة اأول مفاو�شات مبا�شرة 
حيث تلتزم كل الأط��راف بخارطة 

طريق.

الوقت وتغير الو�شع على الأر�س 
قبل تقدمي ال�شتقالة املبدئية .

من جهته، اأكد الأمني العام حلزب 
امل����وؤمت����ر م����ن اأج������ل اجل��م��ه��وري��ة 
�شيدعو  حزبه  اأن  ال��دامي��ي،  عماد 
املن�شف  امل���وؤق���ت حم��م��د  ال��رئ��ي�����س 
اأي�شا(  احل��زب  ورئي�س  امل��رزوق��ي) 
ح����وار وطني  ع��ل��ى  الإ����ش���راف  اإىل 
���ش��ام��ل ب���ني الأط��������راف احل��اك��م��ة 

واملعار�شة.
وق����ال ف��ى ت�����ش��ري��ح��ات، ال��ث��اث��اء، 
امل��وؤه��ل  ه��و  اجلمهورية  رئي�س  اإّن 
الأكر للقيام بهذا الدور باعتباره 

ال�شامن لوحدة التون�شيني .
املعار�شة  اأط��راف  الداميي  وحّمل 
امل�����ش��وؤول��ي��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ع���ن ف�شل 
م�شاعي اإطاق حوار وطني �شامل 
يف املدة املا�شية، منتقدا يف الوقت 
ذات���ه ع��دم ح��ي��اد اجل��ه��ات الراعية 

للحوار ح�شب تقديره.
وب��خ�����ش��و���س م���وق���ف ح���زب���ه م��ن 
امل�����ش��ارك��ة م���ن ع��دم��ه��ا يف احل���وار 
ال��دامي��ى  اأ���ش��ار  ا���ش��ت��ئ��ن��اف��ه،  اإذا مت 
اأج���ل  م���ن  امل���وؤمت���ر  ح����زب  اأن  اإىل 
مل�شاركته  �شي�شرط  اجل��م��ه��وري��ة 

العّمال يّتهم
 واملوؤمتر ي�ضرتط

ه�����ذه الأزم��������ة ال���ت���ي ح���ّم���ل ح���زب 
الأ�شا�شية  امل��ك��ون��ات  اح���د  ال��ع��ّم��ال 
الإنقاذ،  وجبهة  ال�شعبية  للجبهة 
��ة  ح���ّم���ل اأم�������س ال���روي���ك���ا وخ��ا���شّ
ب�شبب  م�شوؤوليتها  النه�شة  حركة 

تعّنتها ورف�شها احلوار.
الناطق  الهّمامي  اجلياين  وق��ال 
احل��ّل  اإّن  ال��ع��ّم��ال  حل��زب  الر�شمي 
يف  يتمّثل  احل��ايل  للو�شع  ال�شليم 
الراعي  الرباعي  مب��ب��ادرة  القبول 

للحوار الوطني.
امل��ج��ل�����س  اأّن  ال���ه���م���ام���ي  واأو������ش�����ح 
ا�شتيائه  عن  عّر  للحزب  الوطني 
م���ن ال���روي���ك���ا ل��ت��ع��ن��ت��ه��ا يف ق��ب��ول 
للحوار  الراعية  املنظمات  مبادرة 
ال��ب��ح��ث عن  اأّن  ال��وط��ن��ي، م���وؤك���دا 
للوقت  اإ�شاعة  هو  جديدة  مبادرة 

ح�شب قوله.
وقد نفى عبد اللطيف املكي وزير 
ال�شحة احلايل واأحد اأبرز قيادات 
مع  املفاو�شات  يف  النه�شة  حركة 
تكون  اأن  ال�شغل،  واحت��اد  املعار�شة 
حركته وحكومته تعمان على ربح 

يف احلوار عودة النواب املن�شحبني 
التاأ�شي�شي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اإىل 
الجتماعيني  ال�شركاء  وم��واف��ق��ة 
اإع��ان هدنة اجتماعية حتى  على 

موعد النتخابات القادمة.
كما اأكد دعم احلزب ملقرح حركة 
النه�شة ت�شكيل حكومة لاإ�شراف 
ع��ل��ى الن���ت���خ���اب���ات ال���ق���ادم���ة بعد 
مهامه  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  ي�شتكمل  اأن 
التاأ�شي�شية معرا عن رف�شه لأية 
دعوة للفراغ واأية خطوة تتناق�س 
م�����ع ������ش�����رورة ت����وا�����ش����ل ال����دول����ة 
وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا يف ظ���ل ال��ت��ح��دي��ات 
الأمنية والقت�شادية والجتماعية 

القائمة ح�شب تعبره

و�ضاطة جزائرّية
يف الأث�����ن�����اء ط���ف���ت ع���ل���ى ال�����ش��ط��ح 
م���ام���ح و���ش��اط��ة ج���زائ���ري���ة حلل 
ت���وؤك���ده���ا  ت���ون�������س مل  الأزم���������ة يف 
حركة النه�شة ول نداء تون�س ول 

ال�شلطات اجلزائرية مبا�شرة.
وق��������د ذك����������رت ����ش���ح���ي���ف���ة ال���ب���ل���د 
اجلمهورية  رئي�س  اأّن  اجلزائرية 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجل��زائ��ري 

اإجراء وقائي اأم تراجع عن مكا�ضبها

هل فر�شت ال�شلطات على ن�شاء ت�ن�س قي�دًا عند �شفرهن؟
ن�شاء تون�س

ح�شني العبا�شي

اأمريكا تتاأهب بذكرى 11 �شبتمرب وبنغازي املغرب يقدم تقريرًا لالأمم املتحدة ح�ل الهجرة
•• وا�صنطن-وكاالت:

ذكرى  الأمني مبنا�شبة  التاأهب  ن�شبة  برفع  اأمر  اأوباما  ب��اراك  الأمركي  الرئي�س  اإن  الأبي�س  البيت  قال 
القن�شلية  على  ال��دام��ي  الهجوم  ذك���رى  م��ع  املتزامنة   ،2001 �شبتمر-اأيلول  ع�شر  احل���ادي  هجمات 

الأمركية يف مدينة بنغازي الليبية العام املا�شي اللتني توافقان ام�س الأربعاء.
وقال اأوباما يف بيان اإن يوم 11 �شبتمر اأ�شبح يوم ذكرى لاأمركيني وغرهم يف اأنحاء العامل . واأ�شاف 
اأحداث العام املا�شي، وفقدان اأربعة اأمركيني �شجعان، )ال�شفر الأمركي يف ليبيا( كري�س �شتيفنز و�شون 

�شميث وجلني دوهرتي وترون وودز اأو�شحت حقيقة التحديات التي نواجهها يف العامل .
وقد اأعطى البيت الأبي�س الأوامر مبراجعة ال�شتعدادات الأمنية لتاأمني امل�شالح الأمركية خارج الباد، 

كما جاء يف بيان للرئا�شة الأمركية.
اأجهزة الأمن تتخذ الإج��راءات الازمة للحيلولة دون وقوع هجمات على �شلة باحلادي  اإن  وقال البيان 

ع�شر من �شبتمر داخل الباد وعلى اأهداف اأمركية يف اخلارج.

•• الرباط-يو بي اأي:

ح���ول  الأويل  ت����ق����ري����ره  امل�����غ�����رب،  ي���ع���ر����س 
حلماية  املتحدة  الأمم  جلنة  اأم��ام  املهاجرين 
ح��ق��وق امل��ه��اج��ري��ن يف ج��ن��ي��ف ال�����ش��وي�����ش��ري��ة، 
اأن  ال�شاد�س،  حممد  املغرب  ملك  اعتر  فيما 
باده اأ�شبحت اأر�شا لإ�شتقبال املهاجرين بعد 
وي�شعى  لهم.  وُم�شدرة  عبور،  اأر���س  كانت  اأن 
امل���غ���رب يف ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر اإىل ع��ر���س وج��ه��ة 
الذي  الهجرة  ملف  معاجلة  كيفية  يف  نظره 
بات يلقي بظال كثيفة على الداخل املغربي، 
والعاقات املغربية - الأوروبية، وخا�شة منها 

لإ���ش��ت��ق��ب��ال امل��ه��اج��ري��ن، ح��ي��ث ت�����ش��اع��ف ع��دد 
امل��ه��اج��ري��ن م��ن دول ج��ن��وب ال�����ش��ح��راء اأرب���ع 
اإىل ت�شجيل نوع جديد من  م��رات، بالإ�شافة 
املهاجرين، ب�شبب تداعيات الأزمة الإقت�شادية 
العاملية، معظمهم من اإ�شبانيا، ثم من فرن�شا 

وبلدان اأوروبية اأخرى .
ودع����ا حم��م��د ال�����ش��اد���س ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة اإىل 
����ش���رورة ت�����ش��وي��ة و���ش��ع��ي��ة ه����وؤلء امل��ه��اج��ري��ن 
باإقامتهم  املتعلقة  الإج����راءات  ت�شوية  جلهة 
�شاأن  ذل��ك  يف  �شاأنهم  يزاولونها،  التي  واملهن 
اأخ��رى  جن�شيات  م��ن  ال�شرعيني  امل��ه��اج��ري��ن 

مبن فيهم مهاجري جنوب ال�شحراء.

اإ�شبانيا التي عادة ما يختارها املهاجرون من 
دول ال�شاحل وال�شحراء الذين حولوا املغرب 
اإىل اأر�����س ع��ب��ور. وا���ش��ت��ب��ق حم��م��د ال�����ش��اد���س 
اإجتماع جنيف حول حماية حقوق املهاجرين، 
بالدعوة اإىل بلورة اإ�شراتيجية �شاملة جديدة 
وقال  املختلفة.  باأبعاده  الهجرة  ملعاجلة ملف 
الديوان امللكي املغربي يف بيان، اإن امللك حممد 
لبحث  ُخ�ش�شت  عمل  جل�شة  تراأ�س  ال�شاد�س 
وذل��ك  الهجرة،  مبلف  املرتبطة  الإ�شكاليات 
من  وع��دد  املغربية،  احلكومة  رئي�س  بح�شور 
البيان عن  امل�����ش��وؤول��ني. ونقل  وك��ب��ار  ال����وزراء 
اأر���ش��ا  اإن امل��غ��رب اأ�شبح  امل��ل��ك امل��غ��رب��ي، ق��ول��ه 
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العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/25 ك.ع.د
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

على  الت�شديق  وطلب  ام��ارات��ي    اجلن�شية:  الغفلي  �شامل  نايع  �شامل  حممد 
حمرر يت�شمن :تنازل عن الرخ�شة  يف ال�شم التجاري )العثمانية ملقاولت 
ال�ضيانة العامة(  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت 
رقم امللف ) ( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد: علي 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  ام��ارات��ي    اجلن�شية:  املهري  غ��امن  ال  علي  �شعيد 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   
مبكتب دار الق�ساء بعجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/519 ك.ع.غ

العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/حمد  الكاتب  بادارة  العدل  الكاتب  انا   تقدم ايل 
بهلوان  ح�شن  كمال  حم�شن  الم���ارات  اجلن�شية:  املهري  ع�شكر  عبدالرحمن  خلفان 
على  الت�شديق  وطلب  م�شر  اجلن�شية:  ب��رك��ات  ح�شن  احمد  امي��ن  الردن  اجلن�شية: 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :ف�شخ عقد �شراكة وت�شفية   يف ال�شم التجاري )املحرتفني 
لتجارة مواد البناء/ذ.م.م  (  واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
حتت رقم امللف ) 48869( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10894 بتاريخ   2013/9/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/131 ت  �سلح -م ر- ت- اأظ (
المارات     اجلن�شية:  املن�شوري  �شالح حممد خلفان حممد  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : احمد ح�شن عي�شة �شامل العامري اجلن�شية: المارات   املطلوب 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  العامري  �شامل  عي�شة  ح�شن  احمد  اعانه: 
ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�شر مبا 
املوافق 2013/9/29 موعدا  الحد  يوم  لنظره جل�شة  رقم... وحدد  الدعوى 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي 

ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم التوفيق وامل�ساحلة                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/620   جتاري جزئي            
نعلنكم  الق��ام��ة    ���ش��ام��اين   جمهول حم��ل  �شياماك هو�شنك  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاه  الدعوى  بتاريخ 2013/4/17 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  التجاري  ابوظبي  بنك  ل�شالح/ 
)32.758.88 درهم ()اثنان وثاثون الف و�شبعمائة وثمانية وخم�شون درهم وثمانية 
يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  تاأخرية  وفائدة  فل�شا(  وثمانون 
درهم  خم�شمائة  ومبلغ  والر�شوم  بامل�شروفات  والزمته  ال�شداد  متام  حتى   2012/7/4
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/864   جتاري جزئي            

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- اج���ادة للمقاولت )������س.ذ.م.م(  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
نعلنكم  رت��وف  كريفو  فالري  وميثلها-  العامة-  ال�شيانة  ملقاولت  فالري  املدعي/ 
املذكورة اعاه  الدعوى  بتاريخ 2013/6/23 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
بحكمت  رتوف  كريفو  فالري  العامة- وميثلها-  ال�شيانة  ملقاولت  فالري  ل�شالح/ 
 38.400( مبلغ  املدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام   : احل�شوري  مبثابة  املحكمة 
درهم( )ثمانية وثاثون الف واربعمائة  درهم( والزمتها بامل�شاريف والر�شوم.   حكما 
مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  با�شم �شاحب  هذا الع��ان �شدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ   2013/9/12     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم اإلينا /ابوبكر حممد عبداهلل حممد باعظيم- /اماراتي 
اجلن�شية / اىل حمكمة بني يا�س البتدائية ق�شم التوثيقات 

، بطلب تغير ا�شمه من )ابوبكر( اىل )هزاع(. 
باملحكمة  املذكور  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرا�س  لديه  فمن 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر العان .
�سالح القا�سمي    
قا�سي مبحكمة بني يا�س البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2073   

 املنذر/اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابودة
 املنذر اليه:  فيندوم بوتيك )جمهولة حمل القامة(

تتوجه املنذرة بهذا النذار لإنذار املنذر اليه ب�شداد املر�شد من بدل اليجار 
بذمته عن الفرة من تاريخ 2012/1/1 وحتى تاريخ 2013/7/17 وقدره 84595 
درهم خال �شهر واحد من تاريخ ا�شتامه لهذا الخطار وال �شن�شطر اآ�شفني 
املوؤجرين  ب��ني  امل��ن��ازع��ات  يف  بالف�شل  اخلا�شة  الق�شائية  اجلنة  اىل  اللجوء 
بالتعوي�س  املطالبة  يف  املنذرة  حق   حفظ  مع  بال�شداد  وامل�شتاأجرين للزامه 
عن ال�شرار التي تتعر�س لها جراء التاخر يف ال�شداد مع حتميلكم الر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     

  اعادة اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر
الق�سية رقم 2013/231 مدين جزئي  

اىل املدعى عليه/ جمعة عبداهلل علي جمعة عبداهلل النقبي
حيث ان املدعي: موؤ�ش�شة الإمارات لات�شالت

ال��دع��وى احلقوقية رق��م 2013/231 م��دين ج��زئ��ي- وعليه  اق��ام��ت عليك    ق��د 
الدعوى  يف  للنظر  اخليمة  ب��را���س  البتدائية  املحكمة  اىل  ح�شورك  يقت�شى 
املدنية اجلزئية ، وذلك �شباح يوم الربعاء 2013/9/18 ال�شاعة التا�شعة �شباحا 
تخلفك  حالة  ويف  ودف��وع  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة 
عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد، فان املحكمة �شتبا�شر نظر 

الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ 2013/9/8
الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

    امني ال�سر /خالد اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
  اعادة اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

الق�سية رقم 2013/239 مدين جزئي  
اىل املدعى عليه/ بال ملقاولت البناء- وميثلها/بال خمي�س بال علي ال�شحي 

حيث ان املدعي: موؤ�ش�شة الإمارات لات�شالت
وعليه  ج��زئ��ي-  م��دين   2013/239 رق��م  احلقوقية  ال��دع��وى  عليك  اق��ام��ت  ق��د 
الدعوى  يف  للنظر  اخليمة  ب��را���س  البتدائية  املحكمة  اىل  ح�شورك  يقت�شى 
املدنية اجلزئية ، وذلك �شباح يوم الربعاء 2013/9/18 ال�شاعة التا�شعة �شباحا 
تخلفك  حالة  ويف  ودف��وع  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة 
عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد، فان املحكمة �شتبا�شر نظر 

الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ 2013/9/8
الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

    امني ال�سر /خالد اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
  اعادة اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

الق�سية رقم 2013/241 مدين جزئي  
اىل املدعى عليه/ حممد علي جمعة علي

 حيث ان املدعي: موؤ�ش�شة الإمارات لات�شالت
وعليه  ج��زئ��ي-  م��دين   2013/241 رق��م  احلقوقية  ال��دع��وى  عليك  اق��ام��ت  ق��د 
الدعوى  يف  للنظر  اخليمة  ب��را���س  البتدائية  املحكمة  اىل  ح�شورك  يقت�شى 
املدنية اجلزئية ، وذلك �شباح يوم الربعاء 2013/9/18 ال�شاعة التا�شعة �شباحا 
تخلفك  حالة  ويف  ودف��وع  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة 
عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد، فان املحكمة �شتبا�شر نظر 

الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ 2013/9/8
الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

    امني ال�سر /خالد اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
  اعادة اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

الق�سية رقم 2013/233 مدين جزئي  
اىل املدعى عليه/ احمد حممد احمد عبداهلل داربيني ال�شحي 

 حيث ان املدعي: موؤ�ش�شة الإمارات لات�شالت
وعليه  ج��زئ��ي-  م��دين   2013/233 رق��م  احلقوقية  ال��دع��وى  عليك  اق��ام��ت  ق��د 
الدعوى  يف  للنظر  اخليمة  ب��را���س  البتدائية  املحكمة  اىل  ح�شورك  يقت�شى 
املدنية اجلزئية ، وذلك �شباح يوم الربعاء 2013/9/18 ال�شاعة التا�شعة �شباحا 
تخلفك  حالة  ويف  ودف��وع  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة 
عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد، فان املحكمة �شتبا�شر نظر 

الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ 2013/9/8
الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

    امني ال�سر /خالد اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
  اعادة اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

الق�سية رقم 2013/237 مدين جزئي  
اىل املدعى عليه/ عبداهلل �شعيد علي ر�شود ال�شحي

 حيث ان املدعي: موؤ�ش�شة الإمارات لات�شالت
وعليه  ج��زئ��ي-  م��دين   2013/237 رق��م  احلقوقية  ال��دع��وى  عليك  اق��ام��ت  ق��د 
الدعوى  يف  للنظر  اخليمة  ب��را���س  البتدائية  املحكمة  اىل  ح�شورك  يقت�شى 
املدنية اجلزئية ، وذلك �شباح يوم الربعاء 2013/9/18 ال�شاعة التا�شعة �شباحا 
تخلفك  حالة  ويف  ودف��وع  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة 
عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد، فان املحكمة �شتبا�شر نظر 

الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ 2013/9/8
الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

    امني ال�سر /خالد اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
  اعادة اعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر

الق�سية رقم 2013/245 مدين جزئي  
اىل املدعى عليه/ حمد را�شد �شليمان عبيد الغنبر  

 حيث ان املدعي: موؤ�ش�شة الإمارات لات�شالت
وعليه  ج��زئ��ي-  م��دين   2013/245 رق��م  احلقوقية  ال��دع��وى  عليك  اق��ام��ت  ق��د 
الدعوى  يف  للنظر  اخليمة  ب��را���س  البتدائية  املحكمة  اىل  ح�شورك  يقت�شى 
املدنية اجلزئية ، وذلك �شباح يوم الربعاء 2013/9/18 ال�شاعة التا�شعة �شباحا 
تخلفك  حالة  ويف  ودف��وع  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة 
عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد، فان املحكمة �شتبا�شر نظر 

الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ 2013/9/8
الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

    امني ال�سر /خالد اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10894 بتاريخ   2013/9/12     
 يف الدعوى رقم 2013/198 جتاري كلي 

اىل املدعى عليه: ا�شرف خمتار كمال ح�شني
مبوجب احلكم ال�شادر من حمكمة دبي البتدائية بندبنا خبر ح�شابي يف الدعوى 
عليكم  يتوجب  وعليه  احل�شابية،  اخلرة  اعمال  يف  البدء  مت  وقد  اعاه،  املذكورة 
احل�شور اىل مكتبنا اخل�شر وم�شاركوه وبرفقتكم كافة امل�شتندات اخلا�شة مبو�شوع 
الدعوى املقامة من ال�شيد/ خالد علي ح�شني العامري وذلك مبقر مكتبنا الكائن 
مبنطقة ) الق�شي�س يف املربع الغربي من تقاطع �شارع بغداد مع �شارع دم�شق خلف 
رقم )306(  الرابع- مكتب  الدور  ال�شعايل  �شارع دم�شق عمارة  اليومي على  املطعم 
بتاريخ 2013/9/19  )B( هاتف رقم 2578853-04 فاك�س رقم 2578854-04 وذلك 

يف متام ال�شاعة 11.00 �شباحا.
اخلبري احل�ضابي: �ضامل را�ضد �ضامل اخل�ضر ال�ضام�ضي

دعوة اجتماع خربة ح�سابية

العدد  10894 بتاريخ   2013/9/12     
 يف الدعوى رقم 2013/279 جتاري جزئي  

ال�شيد حممد �شاهزاد خان حممد يون�س خان
الوطني دعوى رقم 2013/279 جتاري جزئي  القيوين  ام  املدعي/ بنك  اقام عليك 
لدى حمكمة دبي البتدائية وقد مت انتدابنا خبرا م�شرفيا يف الدعوى. لذا فاإننا 
ندعوكم لجتماع اخلرة مبكتبنا انرا لا�شت�شارات املالية على العنوان: حمي�شنة 
4- �شارع بروت- مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�شيارات- بناية امليزان- طابق  
3- مكتب 303 وذلك يوم الثاثاء املوافق 2013/9/17 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر 
ظهرا. على ان يتم تزويدنا بكافة امل�شتندات التي توؤيد دفاعكم يف الدعوى املذكورة 

اعاه.
اخلبري املحا�ضبي وامل�ضريف

علي را�ضد الكيتوب  

دعوة اجتماع خربة ح�سابية

العدد  10894 بتاريخ   2013/9/12     
   النزاع رقم 2013/95 نزاع عقاري

املتنازع: انار كا�شاييف بوكالة املحامي عبداللطيف احلمادي
املتنازع �شدها: دوجان بروبرتيز ليمتد واأيدن بلو ليمتد وراهول بهاتيا

بال�شارة اىل تعييني خبراً يف النزاع امل�شار اليه اعاه، فقد تقرر عقد اجتماع لبحث مو�شوع 
اخلرة مبكتب اخلبر الكائن يف الطابق الثاين، رقم 226- بناية مطلوب- �شارع ال�شيخ زايد، 
منطقة ال�شفا 1- )كون�شلت ل�شت�شارات تطوير امل�شاريع( وذلك يف ال�شاعة الثانية ظهرا بتاريخ 
وامل�شتندات  املذكرات  من  ن�شختني  واعداد  املحدد  املوعد  يف  احل�شور  يرجى  لذا   2013/9/22
كما  للخرة.  بتقدميها  ترغبون  ا�شافية  وم�شتندات  واأية مذكرات  الدعوى  املقدمة يف ملف 
يرجى تاأكيد احل�شور خال يومني من تاريخه والإفادة باإ�شم ورقم هاتف ممثلكم املفو�س يف 

احتماعات اخلرة مع تقدمي تفوي�س �شادر من الوكيل ال�شيل يف حال النابة.
اخلبري املهند�س معتز املالح 
هاتف 3881554-04 فاك�س 04-3881556

اعالن اجتماع خربة

العدد 10894 بتاريخ 2013/9/12   

تنويه
بال�شارة اىل العان ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 10882 بتاريخ 2013/8/29 
بخ�شو�س الرخ�شة التجارية ) CN-1041834( بال�شم التجاري /مركز ب�شي�شو 

لطب ال�شنان 
تنوه دائرة التنمية القت�شادية بانه �شقط �شهوا ن�شب ال�شركاء:

- تعديل ال�شركاء/ا�شافة مهند علي حممد القني بن�شبة 24.5% بدل من %24
تعديل ال�شركاء/ ا�شافة عبداللطيف حممود حممد زمان حممود بن�شبة 24.5% بدل من %25

بال�شافة اىل التعديات الواردة يف العان ال�شابق.
فعلى كل من له حق العرا�س على هذا الجراء مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقو 

ق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

املدعيني قد  باأن  ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم  املدعي عليه/�شا�شكو للمقاولت  اىل 
بتاريخ  املحكمة لها جل�شة يوم الثنني  اأدن��اه وحددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقامو عليكم 

2013/9/23م  ال�شاعة 8:30  .

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
قبل اجلل�شة بثاث ايام على القل بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل با كفالة 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
2717/2013/13
 2718/2013/13
 2719/2013/13
 2720/2013/13
 2721/2013/13
 2722/2013/13
 2733/2013/13
 2724/2013/13
 2725/2013/13
 2726/2013/13
2727/2013/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ا�شم املدعي
حممد ا�شماعيل حممد قادر

قيوم ميا  خمتار ح�شني
مراد مياه حممد �شان مياه

حممد جال الدين حممد عطاء ميا
حممد هارون مياه حممد توتي مياه

مبارك ح�شني �شراج احلق
م�شلم ميا حممد �شونو ميا
انور ح�شني اف�شل برامانيك

حممد ديلوار ح�شني نور احلق
منر ح�شني امر ال�شام

حممد راحول �شردار مزمل �شردار

مبلغ املطالبة
5033 درهم +  تذكرة العودة
5432 درهم +  تذكرة العودة
5432 درهم +  تذكرة العودة
5383 درهم +  تذكرة العودة
6084 درهم +  تذكرة العودة
7437 درهم +  تذكرة العودة
6433 درهم +  تذكرة العودة
6705 درهم +  تذكرة العودة
6447 درهم +  تذكرة العودة
6691 درهم +  تذكرة العودة
6046 درهم +  تذكرة العودة

العدد  10894 بتاريخ   2013/9/12     
              اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1732  جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
للمقاولت  واملروه  ال�شفا  عليه:  مدعى  المارات   اجلن�شية:  احلمداين  �شالح  مدعي/خالد 
الفنية ميثلها مدحت فوزي م�شري اجلن�شية اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مالية 74000 درهم + تعوي�س  املطلوب اعانه/ ال�شفا واملروه للمقاولت الفنية ميثلها مدحت 
فوزي م�شري اجلن�شية اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر)نخطركم بحكم احالة الدعوى 
من الدائرة اجلزئية لنظرها امام الدائرة الكلية( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/19 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  8.30 �شباحا  ال�شاعة  باحل�شور 
ايداع مذكرة  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك  او  نهيان �شخ�شيا  اآل  التجارية مبع�شكر  املحكمة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ 2013/7/22
قلم املحكمة التجارية                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 526 /2013 جتاري جزئي               
اىل املدعى عليه /1-  حممد علي حممد ا�شليم جمهول حمل القامة مبا ان 
عليك  اق��ام  ق��د  احل��م��ادي  ابراهيم حممد  علي  فيجن وميثله:  يتيم   / امل��دع��ي 
دره���م(   75.390( عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% اعتبارا من 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال�شداد.  متام  وحتى   2011/6/15 يف  ال�شتحقاق  تاريخ 
فانت  لذا   ch1A.1 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2013/9/24 املوافق  الثاثاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.  
  ق�سم الق�سايا التجارية                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1004 /2013 جتاري كلي               
اىل املدعى عليه /1-  �شركة حممد قي�شر للتجارة العامة ذ.م.م    جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شركة مينا فاكتورز ليميتد وميثلها وكيلها/ ال�شركة اللبنانية ل�شمان 
بالزام  الم��ر  با�شدار  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ل  م  �س  القرو�س 
املدعى عليه ب�شداد مبلغ 365.765 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف و�شمول المر بالنفاذ املعجل باكفالة. وحددت 
لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/10/8 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
  ق�سم الق�سايا التجارية                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 85 /2013 عقاري كلي               
اىل املدعى عليه /1-  �شركة بيلفيو هومز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
�شركة ابيار للتطوير العقاري) �شركة م�شاهمة مقفلة( )فرع دبي( وميثله:�شيف 
�شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب 
خبر متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�شوم  وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  . 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/26 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
  ق�سم الدعاوي العقارية                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 457 /2013 مدين كلي               
احمد   / املدعي  ان  القامة مبا  اكر قرا�شي جمهول حمل  املدعى عليه /1- علي  اىل 
ف�شل بن علي/ من ورثة املتويف ف�شل اهلل علي فتحي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1879002.96( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام. وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/19 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2D.18 لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
  ق�سم الق�سايا املدنية                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ   2013/9/12     
            اعادة  اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/1206  عم جز- م ع- ب- اأظ

اجلزيرة  عليه:  مدعى  بنغادي�س    اجلن�شية:  ما  رزاق  ما  مدعي/بابلو 
اجلن�شية:  ب�شار  حممد  ح�شن  فاطمة  املالك  والتطريز  للخياطة  احلمراء 
اجلزيرة  اعانه/   املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى:  مو�شوع  المارات 
اجلن�شية:  ب�شار  حممد  ح�شن  فاطمة  املالك  والتطريز  للخياطة  احلمراء 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/17 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/7/10
قلم املحكمة                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

ت�����ش��ل��م��ت غ���رف���ة جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة 
اأبوظبي دعوة للم�شاركة يف الدورة 
اأندوني�شيا  اك�شبو  ملعر�س   28 ال��� 
الن�شف  ي��ق��ام يف  ال���ذي  ال��ت��ج��اري 
ال��ث��اين م��ن ���ش��ه��ر اأك��ت��وب��ر ال��ق��ادم 
اأه��م  امل��ع��ر���س م��ن  .. ويعتر ه��ذا 
امل���ع���ار����س ال���ت���ج���اري���ة ال���ت���ي ت��ق��ام 
مئات  وي�شتقطب  اأن��دون��ي�����ش��ي��ا  يف 
ال�����ش��رك��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات م��ن كافة 
خمتلف  من  واملجالت  القطاعات 

دول العامل.
ويف هذا ال�شدد التقى �شعادة �شلمان 
ال��ف��ار���ش��ي ال�����ش��ف��ر الأن��دون��ي�����ش��ي 
لغرفة  زيارته  خال  الدولة  لدى 
جت����ارة و���ش��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي ���ش��ع��ادة 
خلفان �شعيد الكعبي النائب الأول 
لرئي�س جمل�س اإدارة الغرفة الذي 
بالن�شبة  املعر�س  ه��ذا  اأهمية  اأك��د 
ل��ل�����ش��رك��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ام��ل��ة 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي... م�����ش��را اإىل 
دع���وة  بتعميم  ق��ام��ت  ال��غ��رف��ة  اأن 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ه���ذا امل��ع��ر���س على 
كافة ال�شركات واملوؤ�ش�شات العاملة 
م��ن اأع�����ش��ائ��ه��ا يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي 
هذا  م��ن  ال�شتفادة  على  وحثتهم 

احلدث التجاري الدويل الهام.
واأ�������ش������اد �����ش����ع����ادة خ���ل���ف���ان ���ش��ع��ي��د 
لعاقات  املتميز  بامل�شتوى  الكعبي 

لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
وال���ث���ق���اف���ة ال��������دورة اخل���ام�������ش���ة م��ن 
اأج��ي��ال  ال�شيفي  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج 
ال�شياحة ، الذي تنظمه الهيئة �شنوياً 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���ش��ري��ك��ه��ا الأك���ادمي���ي 
.ومنحت  الدولية  الأوروب��ي��ة  الكلية 
الهيئة �شهادات م�شاركة لاأكر من 
املواطنني  م��ن  وطالبة  طالبا   60
ال��ذي��ن ت����راوح اأع��م��اره��م ب��ني 15 
الدورة  �شاركوا يف  الذين  و17 عاما 
ت��ك��رمي الطلبة  ال���ع���ام، ك��م��ا مت  ه���ذا 
خطي  اختبار  اج��راء  بعد  املتميزين 
منهم  جمموعة  مت��ي��زت  حيث  ل��ه��م، 
باحل�شور املنتظم وامل�شاركة الفعالة.
ف��ق��د مت��ك��ن��ت ك���ل م���ن م��ي��ث��اء نا�شر 
ثاين  وم��رمي  ال�شاعدي )15 عاماً( 
�شارة  و  ع��ام��اً(   14( النيادي  �شالح 
من  16عاماً(   ( امل��زروع��ي  اهلل  عبد 
جاء  بينما  ال��ط��ال��ب��ات،  على  ال��ت��ف��وق 
ع��ام��اً(   17( الكعبي  اأح��م��د  م��و���ش��ى 
و�شيف  15عاماً(   ( ال��ع��ل��ي  ع��م��ر  و 
حم��م��د ال���ظ���اه���ري )16 ع���ام���اً( يف 
مراكز متقدمة على الطلبة.ويهدف 
امل�����ش��ارك��ني  ت��ع��ري��ف  اإىل  ال���رن���ام���ج 

ال���ت���ع���اون الق���ت�������ش���ادي ب���ني دول���ة 
الإم������ارات ع��ام��ة واإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي 
اأن��دون��ي�����ش��ي��ا...  م��ع  خ��ا���س  ب�شكل 
من  تعتر  اأندوني�شيا  اأن  م��وك��دا 
الرئي�شيني  ال��ت��ج��اري��ني  ال�����ش��رك��اء 
حيث  واأبوظبي  لاإمارات  اآ�شيا  يف 
بني  التجاري  التبادل  اأرق��ام  بلغت 
مليار   5.5 والإم���ارات  اأندوني�شيا 
 2011 ال����ع����ام  ن���ه���اي���ة  يف  دره������م 
الذي  العام  عن  ملحوظ  وبارتفاع 
�شبقه. وقال الكعبي اإن هذا الرتفاع 
يف اأرقام املبادلت التجارية يدفعنا 

ه������ال حم���م���د ال���ه���ام���ل���ي ن���ائ���ب 
م��دي��ر ع���ام ال��غ��رف��ة اأه��م��ي��ة اإق��ام��ة 
م�������ش���روع���ات ���ش��ن��اع��ي��ة م�����ش��رك��ة 
ب���ني ال�����ش��رك��ات ورج�����ال الأع���م���ال 
وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي 
ودع��وة  خا�س  ب�شكل  واأندوني�شيا 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات يف اأندوني�شيا 
املختلفة  الفر�س  م��ن  لا�شتفادة 
امل���ت���اح���ة يف اأب���وظ���ب���ي وامل���م���ي���زات 
لل�شركات  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة 
الأجنبية الراغبة يف ال�شتثمار يف 

الإمارة.

ال�شركات  بني  التعاون  تعزيز  اإىل 
ال���ب���ل���دي���ن  ك�����ا  وامل����وؤ�����ش���������ش����ات يف 
وخ��ا���ش��ة يف امل��ج��الت ال��ت��ي ت�شعى 
يف  عليها  للركيز  اأبوظبي  اإم���ارة 
وخا�شة  املقبلة  للمرحلة  خططها 
وال�شياحة  ال�شناعة  ق��ط��اع��ات  يف 
وال�����ش��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وغ��ره��ا من 
القطاعات ذات الأولوية والأهمية 

لقت�شاد الإمارة.
ال��ذي  اللقاء  خ��ال  الكعبي  واأك���د 
ح�������ش���ره �����ش����ع����ادة حم���م���د ه���ال 
املهري مدير عام الغرفة و�شعادة 

اإم��ارة  يف  ال�شياحي  القطاع  باأن�شطة 
اأب���وظ���ب���ي، وع����وائ����ده الق��ت�����ش��ادي��ة 
والعمل على  والبيئية،  والجتماعية 
للطلبة  ال�شخ�شية  امل���ه���ارات  �شقل 
ُعقدت  متخ�ش�شة  عمل  ور����س  ع��ر 
على مدى ثاثة اأ�شابيع. كما ت�شمن 
للمعامل  ميدانية  زي���ارات  الرنامج 
يف  ال���ب���ارزة  وال��رف��ي��ه��ي��ة  ال�شياحية 
الإم���������ارة. وق���ال���ت ف��اط��م��ة امل��ل��ح��ي، 
���ش��ي��اح��ي��ة يف هيئة  ت��وع��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذي 
لقد   : والثقافة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي 
�شممنا الرنامج بحيث نعطي فكرة 
اإيجابية لل�شباب عن قطاع ال�شياحة 
تخ�ش�شات  درا���ش��ة  على  ون�شجعهم 
الواعد  القطاع  هذا  تخدم  اأن  ميكن 
يف اإمارة اأبوظبي ب�شكل خا�س، حيث 
ت�شهد تطوراً ملحوظاً يف ال�شناعات 

التي لها عاقة بال�شياحة .
ال���رن���ام���ج  اأن  امل���ل���ح���ي  واأو�����ش����ح����ت 
وحت�شني  ت��ط��وي��ر  لعمليات  يخ�شع 
ب�شكل دوري بناًء على تقييم الطلبة 
ا�شتفادتهم  م��دى  وقيا�س  امل�شاركني 
ال���دورة  و�شنعمل يف  ال��رن��ام��ج،  م��ن 
متنوعة  م��واد  ا�شافة  على  ال��ق��ادم��ة 

املتفوقات يف  م��ن  ع��ام��ا( وه��ي   15(
الرنامج، اأنها �شمعت عن الرنامج 
م��ن��ذ ����ش���ن���وات و����ش���ارك���ت ه����ذا ال��ع��ام 
املنا�شب  ال�����ش��ن  اإىل  و���ش��ل��ت  ع��ن��دم��ا 
ق��ط��اع  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  اأردت  وق���ال���ت 
ال�شياحة عن قرب واأجرب جماًل قد 

يف  للعمل  الطلبة  حما�س  م��ن  تزيد 
الطلبة  واأع�����رب  م�شتقبا  ال��ق��ط��اع 
ال���دورة ع��ن �شعادتهم  امل�����ش��ارك��ون يف 
قد  ج��دي��دة  جم���الت  على  بالتعرف 
تكون خياراً مهنياً يف امل�شتقبل، وقالت 
ال��ط��ال��ب��ة م��ي��ث��اء ن��ا���ش��ر ال�����ش��اع��دي 

واأع��رب عن ترحيب ودع��م الغرفة 
ل����ك����اف����ة امل�������ش���ت���ث���م���ري���ن ورج�������ال 
الأندوني�شية  وال�شركات  الأع��م��ال 
الأع��م��ال  ت��رغ��ب يف ممار�شة  ال��ت��ي 
وت��اأ���ش��ي�����س م�����ش��ان��ع ل��ه��ا يف اإم����ارة 

اأبوظبي.
الأندوني�شي  ال�شفر  �شعادة  ووجه 
ل�����دى ال����دول����ة ال����دع����وة ل��ل��غ��رف��ة 
اإم������ارة  ول���ل�������ش���رك���ات ال���ع���ام���ل���ة يف 
ال�  ال����دورة  يف  للم�شاركة  اأب��وظ��ب��ي 
اندوني�شيا  اأك�����ش��ب��و  مل��ع��ر���س   28
التجاري التي �شتقام خال الفرة 
ال��ق��ادم  اأك��ت��وب��ر   20 اإىل   16 م��ن 

بالعا�شمة الأندوني�شية جاكرتا.
اأ�شدرته  اقت�شادي  تقرير  واأ���ش��ار 
اأن هناك عددا  اإىل  اأبوظبي  غرفة 
ت�شتثمر  الإماراتية  ال�شركات  من 
يف الأ�������ش������واق الأن���دون���ي�������ش���ي���ة يف 
النفط  واإن��ت��اج  التنقيب  ق��ط��اع��ات 
املوانئ  واإدارة  والإت�شالت  والغاز 
وال�������ش���ك���ك احل���دي���دي���ة وال���ق���ط���اع 
ال���������ش����ي����اح����ي وجت������������ارة اجل���م���ل���ة 
امل�شتح�شرات  و�شناعة  والتجزئة 
الدوائية . واأظهر التقرير اأن عدد 
الأندوني�شية  التجارية  ال��وك��الت 
امل�����ش��ج��ل��ة ل����دى ال���دول���ة ب��ل��غ 13 
العامات  ع��دد  بلغ  وكالة يف حني 
امل�شجلة  الأن��دون��ي�����ش��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
نهاية  م��ع  جت��اري��ة  عامة   427

العام 2012. 

اأ�شبحت  فقد  امل�شتقبل،  يف  يفيدين 
لت�شويق  الآن  وا���ش��ح��ة  ف��ك��رة  ل���دي 
ت�شتهدف  �شياحية  وج��ه��ات  وت��روي��ج 
با�شتخدام  ال�شياح  م��ن  اأك���ر  ق��ط��اع 
و���ش��ائ��ل ت��وا���ش��ل ح��دي��ث��ة، ك��م��ا اأين 

مهتمة مبجال اإدارة املتاحف.

طالباً وطالبة وبن�شبة %9.3 عما 
كان عليه يف العام 2011. 

اأما املدار�س اخلا�شة فقد ا�شتقبلت 
2،407 طالباً وطالبة يف املراحل 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال����ث����اث خ�����ال ع���ام 
 805 م��ق��داره��ا  ب��زي��ادة   2012
 50.3% وبن�شبة  وطالبة  طالباً 

عن عام 2011.
اجلدير بالذكر اأن وزارة املالية قد 
خمتلف  مع  التوا�شل  على  عملت 
اجل���ه���ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة 
امل���ن���خ���رط���ة يف جم������الت ال�����ش��وق 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة امل�����ش��رك��ة وال��ت��ك��ام��ل 
من  وذل��ك  اخلليجي،  القت�شادي 
الإح�شائية  ال��ب��ي��ان��ات  ج��م��ع  اأج���ل 

اخلا�شة بهذا التقرير. 

التاأمينية  املظلة  من  امل�شتفيدين 
يف دولة الإمارات حيث بلغ عددهم 
عام  نهاية  مع  م�شتفيداً   5،719
 79.2% بلغت  وبن�شبة   2012

من اإجمايل امل�شتفيدين. 
وتاأكيداً على التزام دولة الإمارات 
بتطبيق كافة التفاقيات املرتبطة 
ب��ال�����ش��وق اخل��ل��ي��ج��ي��ة امل�����ش��رك��ة، 
اأظ��������ه��������رت ������ش�����ج�����ات اجل�����ه�����ات 
يف  احلكومي  بالتعليم  املتخ�ش�شة 
دول���ة الإم�����ارات ارت��ف��اع��اً يف اأع���داد 
مقاعد  ع��ل��ى  اخلليجيني  الطلبة 
احل��ك��وم��ي��ة ويف خمتلف  امل���دار����س 
املراحل، فقد بلغ عددهم يف حلقات 
 13،190 العام  للتعليم  الثاث 
طالباً وطالبة بارتفاع بلغ 1،120 

•• اأبوظبي-الفجر

متا�شياً مع خطتها ال�شراتيجية 
اإىل امتاك دور فاعل يف  الرامية 
تطوير اآليات العمل �شمن جمالت 
ويف  امل�����ش��رك��ة،  اخلليجية  ال�����ش��وق 
اإطار �شعيها امل�شتمر لتطبيق كافة 
قرارات التكامل املايل والقت�شادي 
ل����ل����ت����ع����اون اخل���ل���ي���ج���ي اخل���ا����ش���ة 
امل��ال��ي��ة  وزارة  اأ����ش���درت  ب��ال�����ش��وق، 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة 
م�����وؤخ�����راً، ت��ق��ري��ره��ا الإح�����ش��ائ��ي 
ال�شوق  ال�شنوي اخلا�س مبجالت 
 2012 لعام  امل�شركة  اخلليجية 
اإح�شائية  والذي عر�س معلومات 
متنوعة ت��وؤك��د م��دى ال��ت��زام دول��ة 

الإمارات يف هذا املجال. 
و����ش���م���ل ال���ت���ق���ري���ر الإح�������ش���ائ���ي 
ال��ع��دي��د   2012 ل���ع���ام  ال�����ش��ن��وي 
املتنوعة،  واملوا�شيع  البيانات  من 
مب���ا يف ذل����ك ال��ت��م��ل��ك ال���ع���ق���اري، 
التجارية،  والراخي�س  الأن�شطة 
امل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن م�����ن م�����د احل���ي���اة 
ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة، ال��ب��ن��وك اخل��ل��ي��ج��ي��ة، 
تداول و�شراء الأ�شهم التعليم العام 

وغرها من املوا�شيع الأخرى. 

ع��ن   25%. ن�����ش��ب��ت��ه  ارت����ف����اع����اً 
عام  يف  ال�شادرة  الرخ�س  جمموع 
2011 والبالغ عددها 28،909 
املواطنني  اأن  اإىل  وي�شار  رخ�شة. 
 43.2% ال�����ش��ع��ودي��ني مي��ت��ل��ك��ون 
م��ن اإج���م���ايل ت��راخ��ي�����س مم��ار���ش��ة 
الأع���م���ال الق��ت�����ش��ادي��ة امل��م��ن��وح��ة 
ل��ل��م��واط��ن��ني اخل��ل��ي��ج��ي��ني، تاهم 
 19.6% ن�شبته  مبا  الكويتيون، 

من اإجمايل هذه الراخي�س. 
�شهد عام  اأخ���رى، فقد  وم��ن جهة 
جديدين  فرعني  افتتاح   2012
لبنوك خليجية يف دولة الإمارات، 
مما رفع عددها اإىل ثمانية فروع، 
ح��ي��ث حت��ت�����ش��ن دول�����ة الإم�������ارات 
الكويتي،  الأه��ل��ي  للبنك  ف��رع��ني 
ف���رع���ني ل��ب��ن��ك ال����دوح����ة، وف���رع���اً 
واح���������داً ل���ك���ل م����ن ب���ن���ك ال��ك��وي��ت 
الوطني،  البحرين  بنك  الوطني، 
جمموعة �شامبا املالية وبنك ُعمان 
 ،2012 ال���وط���ن���ي.  وح���ت���ى ع����ام 
�شجلت هيئة الأوراق املالية وال�شلع 
���ش��رك��ة   80 الإم����������ارات  دول������ة  يف 
للمواطنني  ي�شمح  عامة  م�شاهمة 
وهو  اأ�شهمها،  ت���داول  اخلليجيني 
اإجمايل  من   74.8% ن�شبته  ما 

الإ����ش���دار،  ه���ذا  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
ال�شيخ حمدان بن را�شد  اأكد �شمو 
وزير  دب��ي،  نائب حاكم  مكتوم،  اآل 
امل���ال���ي���ة؛ ع���ل���ى ال����ت����زام احل��ك��وم��ة 
الحتادية لدولة الإمارات بتطبيق 
بال�شوق  املرتبطة  ال��ق��رارات  كافة 
اخلليجية امل�شركة وتعزيز مبادئ 
اخلليجي،  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ك��ام��ل 
اأف�����ش��ل  ت���وف���ر  اإىل  م��ن��ه��ا  ���ش��ع��ي��اً 
م���ق���وم���ات احل����ي����اة الج��ت��م��اع��ي��ة 
املجل�س  دول  لأب��ن��اء  والقت�شادية 

كافة. 
التقرير  نتائج  توؤكد  �شموه:  وقال 
الإح�������ش���ائ���ي اخل����ا�����س مب���ج���الت 
مدى  امل�شركة  اخلليجية  ال�شوق 
تتمتع  التي  القت�شادية  اجلاذبية 
م�شتوى  على  الإم�����ارات  دول���ة  بها 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
الأم����ر ال����ذي ي��ع��ود اإىل ال��ت��زام��ه��ا 
اخلليجية  املواطنة  مبداأ  بتطبيق 
وحت���ق���ي���ق امل�����������ش�����اواة ال����ت����ام����ة يف 
املهن  مم��ار���ش��ة  يف  بينهم  املعاملة 
القت�شادية  والأن�شطة  واحل���رف 

وال�شتثمارية داخل الدولة. 
واأ�����ش����ار ال��ت��ق��ري��ر وف���ق���اً ل��ب��ي��ان��ات 
ال��ت��م��ل��ك ال���ع���ق���اري ال�������ش���ادرة عن 

دوائ���������ر ال���ت���ن���م���ي���ة الق���ت�������ش���ادي���ة 
امللكيات  ال��ع��دد  اأن  اإىل  والبلديات 
العقارية اخلليجية امل�شجلة خال 
عام 2012 يف دول��ة الإم��ارات قد 
ارتفع لي�شل اإىل 11،761ملكية 
 10،873 ب�����  م���ق���ارن���ة  ع���ق���اري���ة 
ملكية عقارية خال عام 2011، 
%8.2 يف عدد  بزيادة قدرها  اأي 
امللكيات. هذا وبلغ العدد الراكمي 
ل��ل��م��ل��ك��ي��ات ال��ع��ق��اري��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
الإم������������ارات  دول���������ة  امل�������ش���ج���ل���ة يف 
ن��ه��اي��ة  م����ع  م��ل��ك��ي��ة   56،663
للمواطنني  وك����ان   ،2012 ع��ل��م 
منها،  الأك��ر  الن�شيب  الكويتيني 
حيث �شجل لهم 30،094 ملكية 

عقارية حتى نهاية عام 2012. 
كما �شجل التقرير اأي�شاً ارتفاعاً يف 
الأعمال  تراخي�س ممار�شة  اأع��داد 
للمواطنني  املمنوحة  القت�شادية 
اخل��ل��ي��ج��ي��ني يف دول�����ة الإم�������ارات، 
ح��ي��ث وا���ش��ل��ت ه���ذه ال��راخ��ي�����س 
2000 وحتى  ع��ام  الرت��ف��اع منذ 
اإ���ش��دار  �شهد  ال���ذي   2012 ع���ام 
ال��ع��دد  لي�شبح  رخ�����ش��ة   1،516
 30،425 للراخي�س  الراكمي 
2012، م��ا �شكل  ن��ه��اي��ة ع���ام  م��ع 

كبر  ارت���ف���اع  ت�شجيل  اإىل  ت�����ش��ر 
اخلليجيني  امل��واط��ن��ني  اأع�����داد  يف 
ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي 
الحت���ادي ب��دول��ة الإم����ارات، حيث 
م��وظ��ف��اً   1،608 ع����دده����م  ب���ل���غ 
ب��ارت��ف��اع   ،2012 ن��ه��اي��ة ع���ام  م��ع 
ع���ام  ع����ن  م���وظ���ف���اً   645 ق�������دره 
بالقطاع  يتعلق  اأما فيما   .2011
اخلا�س، فقد ارتفع عدد املوظفني 
 2012 اخل��ل��ي��ج��ي��ني خ����ال ع����ام 
لي�شل اإىل 3،031 موظفاً بعدما 
2،927 م��وظ��ف يف  ك���ان ع��دده��م 

عام 2011. 
ويف املجال الجتماعي، فقد اأ�شارت 
اأعداد  اأن  اإىل  البيانات الإح�شائية 
امل�شتفيدين  اخلليجيني  املواطنني 
من مد احلماية التاأمينية املقدمة 
يف دولة الإمارات؛ تزايدت منذ عام 
2007 حتى عام 2012 ومبعدل 
 ،19.8% بلغ  مركب  �شنوي  منو 
ح���ي���ث ارت����ف����ع ع�����دد امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
لي�شل   26.8% ب��ن�����ش��ب��ة  م��ن��ه��ا 
يف  م�شتفيد   7،225 اإىل  عددهم 
ب�5،698  م��ق��ارن��ة   2012 ع���ام 
2011.هذا  ع�����ام  يف  م�����ش��ت��ف��ي��د 
اأك��ر  الُعمانيون  امل��واط��ن��ون  وك��ان 

ع����دد ����ش���رك���ات امل�����ش��اه��م��ة ال��ع��ام��ة 
بلغ  ح��ي��ث  ال��ه��ي��ئ��ة،  ل���دى  امل�شجلة 
يف  اخلليجيني  امل�شتثمرين  ع���دد 
 126،684 ال�شركات  تلك  اأ�شهم 
ك��ان   ،2012 ع����ام  يف  م�����ش��ت��ث��م��راً 

معظمهم من ال�شعوديني. 
ال�شتثمارات  بحجم  يتعلق  وفيما 
تداول  امل�شموح  ال�شركات  اأ�شهم  يف 
بلغت  فقد  للخليجيني،  اأ�شهمها 
دره����م  م���ل���ي���ار   7.382 ق��ي��م��ت��ه��ا 
 ،2012 عام  نهاية  اإم��ارات��ي حتى 
 5.314 ح��اج��ز  ب��ذل��ك  متخطية 
بنهاية  �شجل  ال���ذي  دره���م  م��ل��ي��ار 
ارت����ف����اع  وب���ن�������ش���ب���ة   2011 ع������ام 
اأن  اإىل  وي�����ش��ار   .38.9% ب��ل��غ��ت 
ميتلكون  ال�شعوديني  امل�شتثمرين 
اجل����زء الأك����ر م��ن ال���ش��ت��ث��م��ارات 
دره���م  م��ل��ي��ار   2.976 وب��ق��ي��م��ة 
تاهم   ،40.3% ن�شبته  م��ا  اأي 
ال��ك��وي��ت��ي��ون بحجم  امل�����ش��ت��ث��م��رون 
مليار   1.317 ب��ل��غ  ا���ش��ت��ث��م��ارات 
من   %.17.8 وب��ن�����ش��ب��ة  دره�����م 
اإج�����م�����ايل ح���ج���م ال����ش���ت���ث���م���ارات 
التقرير  واأو���ش��ح  ه��ذا  اخلليجية.  
ب����اأن ���ش��ج��ات ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة 
العمل  ووزارة  الب�شرية  ل��ل��م��وارد 

وزارة املالية ت�ضدر تقريرها الإح�ضائي ال�ضنوي اخلا�س مبجالت ال�ضوق اخلليجية امل�ضرتكة لعام 2012

2012 عام  نهاية  مع  الإمارات  للخليجيني يف  ملكية عقارية   56,663

غرفة اأب�ظبي تتلقى دع�ة للم�شاركة يف الدورة الـ 28 ملعر�س اإك�شب� اأندوني�شيا التجاري 2013 

هيئة اأب�ظبي لل�شياحة والثقافة تكرم الطلبة املتميزين يف برنامج التدريب ال�شيفي اأجيال ال�شياحة

اقت�ضادية دبي: املوؤ�ضر يقود القطاعات نحو التناف�س والتميز

جمم�عات الألب�شة والإك�ش�ش�ارات يت�شدر ر�شا 
العمالء يف م�ؤ�شر ت�شنيف املن�شاآت ال�شديقة للم�شتهلك 

•• دبي-الفجر:

اأعلنت دائرة التنمية القت�شادية بدبي اأن القطاع التجاري 
يف اإمارة دبي ت�شدر ت�شنيف املن�شاآت ال�شديقة للم�شتهلك 
ذل��ك �شمن  ج��اء   ،2013 العام  الأول من  الن�شف  خ��ال 
موؤ�شر ت�شنيف املن�شاآت التجارية يف اإمارة دبي والتي تعنى 
بتقدمي اخلدمة املتميزة للعماء وك�شب ر�شائهم. وحققت 
جمموعات التجزئة )الألب�شة والإك�ش�شوارات( اأعلى جمموع 
قطاع  يليه  نقطة،   100 م��ن   73.63 امل�شتهلكني  ر���ش��ا 
الإلكرونيات الذي حاز على 73.15 نقطة، ومن ثم قطاع 
72.61 نقطة.  املقاهي )غر املقدمة لل�شي�شة( باإجمايل 
و�شمل التقييم قطاعات عديدة وهي: جمموعات التجزئة 
ومنافذ  الإلكرونيات،  وقطاع  والإك�ش�شوارات(،  )الألب�شة 
البيع الرئي�شية )الهاير ماركت وال�شوبر ماركت(، وقطاع 
املقدمة  )غ��ر  واملقاهي  واملفرو�شات،  والأث���اث  ال�شيارات، 
لل�شي�شة(. وا�شتهدف ت�شنيف املن�شاآت ال�شديقة للم�شتهلك، 
الذي يعد اإحدى مبادرات اقت�شادية دبي الرامية اإىل رفع 
قطاعات  يف  والتميز  التناف�س  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ك��ان��ة 
الأعمال باإمارة دبي، ما يزيد عن 34 م�شاركاً يف القطاعات 
املعنية بزيادة قدرها %37 عن العام املا�شي، ومتتلك تلك 
املن�شاآت ح�شة �شوقية كبرة يف ال�شوق املحلي لإمارة دبي. 
للم�شتهلكني من خمتلف  �شريحة   1139 التقييم  و�شمل 
الفئات العمرية واجلن�شيات للح�شول على اأف�شل القراءات 
يف موؤ�شر ت�شنيف املن�شاآت ال�شديقة للم�شتهلك. وقال عمر 
بو�شهاب، املدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية 
ت�شنيف  ي��ق��ود  الق��ت�����ش��ادي��ة:  التنمية  دائ���رة  يف  امل�شتهلك 

اإمارة  املن�شاآت ال�شديقة للم�شتهلك القطاعات احليوية يف 
التميز يف تقدمي اخلدمة ورفع م�شتوى اجلودة  دبي نحو 
والتاجر  امل�شتهلك  ب��ني  التعامل  يف  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  مم��ا 
ال���دورة  امل�شاركني يف  ع��دد  ارت��ف��اع  ويعك�س  دب���ي.  اإم����ارة  يف 
احل��ال��ي��ة م���دى ح��ر���س واه��ت��م��ام 
اأ����ش���ح���اب امل���وؤ����ش�������ش���ات وامل��ن�����ش��اآت 
لا�شتفادة  للت�شنيف  اخلا�شعة 
اأك���ر قدر  امل�����ش��ارك��ة وحتقيق  م��ن 
م��ن خال  للمتعاملني  ر���ش��ا  م��ن 
امل�شتهلكني  اآراء  ع��ل��ى  الط�����اع 
واحتياجاتهم . واأ�شاف بو�شهاب: 
اأكر  2013 املقبلة تناف�شاً  �شهد الن�شف الأول من العام 
يف تقييم املن�شاآت ال�شديقة للم�شتهلك، حيث مت ا�شتحداث 
وذل��ك  الت�شنيف  اإىل  ج��دي��دة  قطاعات  واإ���ش��اف��ة  امل��ع��اي��ر، 
التناف�س،  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  لت�شجيع 
وبالتايل رفع م�شتوى اأداء قطاع التجزئة نحو حتقيق من 
من  النهائية  النتائج  وت�شاعد  الطيبة.  النتائج  من  املزيد 
التعرف  التجارية على  املن�شاآت واملنافذ  اأ�شحاب  الت�شنيف 
على احتياجات امل�شتهلكني، وتعريفهم بال�شرورات الازمة 
على  والعمل  ال�شعف  نقاط  من  والتخل�س  الثغرات  ل�شد 
حت�شينها وتقدمي اأف�شل اخلدمات واحللول للم�شتهلكني .

ال��ت��ق��ي��ي��م يف ق��ط��اع  اأن م��ت��و���ش��ط  ال��ت�����ش��ن��ي��ف  واأظ���ه���ر 
5 من  61.39 نقطة على م�شتوى  بلغ  ال�شيارات قد 
كرى وكالت ال�شيارات يف اإمارة دبي م�شجلة ن�شبة اأداء 
القطاع  هذا  يف  الأعلى  التقييم  و�شجل  املتو�شط،  فوق 
التناف�شية  الأ���ش��ع��ار  بف�شل  وذل���ك  نقطة   70.77

دي�ان املحا�شبة ي�شت�شيف اأعمال
 جلنة معايري الرقابة املالية ملنظمة الإنت��شاي

•• اأبوظبي-وام:

ال���دوري  الج��ت��م��اع  اأع��م��ال  املحا�شبة  دي����وان  ا�شت�شاف 
للجنة معاير الرقابة املالية التابعة ملنظمة الإنتو�شاي 
 .. اللجنة  اأع��م��ال  وت�شمنت  يومني.  م��دة  ا�شتمر  ال��ذي 
م��راج��ع��ه اخل��ط��ة الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة ل��ل�����ش��ن��وات 2014-

2016 واأهم املوا�شيع والتحديات التي تواجه معاير 
الرقابة املالية يف القطاع احلكومي. وتعتر اللجنة من 
درا�شة  عن  م�شوؤوليتها  ب�شبب  املنظمة  يف  اللجان  اأه��م 
وو�شع معاير الرقابة يف جانب التدقيق املايل. ح�شر 
الإجتماع ممثلو الدول الأع�شاء و رئي�س اللجنة احلايل 
وتاأتي  ال�شويد.  املاليه يف  للرقابة  الأعلى  ممثل اجلهاز 

دي��وان  يتبعها  عمل  خطة  نتيجة  الجتتماع  ا�شت�شافة 
حتقيق  و  تقييم  يف  ال���دويل  املجتمع  مل�شاركة  املحا�شبة 
اأف�شل املعاير املتبعه للتدقيق والرقابة املالية يف القطاع 
اللجنة  لرئي�س  الرئا�شية  ال����دورة  ق��ارب��ت  وق��د  ال��ع��ام. 
احلايل على الإنتهاء.. لذا مت تر�شح ديوان املحا�شبة يف 
الدولة لرئا�شة اللجنة خال الفرة القادمة. ولديوان 
املحا�شبة دور كبر يف عمل اللجنة خال الفرة املا�شية 
عوامل  ع��دة  تر�شحه  ي��دع��م  فيها..فيما  ف��اع��ل  كع�شو 
طريق  ع��ن  امل�شتمر  املحا�شبة  دي���وان  ت��ط��ور  اأهمها  م��ن 
الإ�شتعانة باخلراء من الأجهزة العليا للرقابة املختلفة 
و م�شاركته امل�شتمرة يف و�شع منهجيات التدقيق وتنفيذ 

ممار�شات الرقابه بالتعاون مع اجهزة الرقابه املعنيه.

م�ل الإمارات يعلن عن اأكرب م�شروع للتط�ير والتحديث بتكلفة مليار درهم
ينفذه مول الإمارات منذ افتتاحه حيث �شينطلق عند اكتماله 

بتجربة الت�شوق نحو اآفاق غر م�شبوقة.
اأعمال املرحلة الأوىل هذا ال�شيف يف ردهة الأزي��اء  ب��داأت  وقد 
يف  احل��ال��ي��ة  املنطقة  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  �شتحقق  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
ال��ط��اب��ق الأول يف اجل��ن��اح ال�����ش��رق��ي م��ن م���ول الإم�����ارات التي 
متاجر  حاليا  ت�شم  والتي  مربع  مر   5000 م�شاحتها  تبلغ 
الأق��م�����ش��ة وال��ت��ح��ف وال���ه���داي���ا. وت���ه���دف امل��رح��ل��ة الأوىل من 
امل�شاحة ب�شكل كامل  اإىل تغير مفهوم هذه   2015 التطوير 
عر دمج املتاجراحلالية وافتتاح متاجر اأزياء ع�شرية جديدة. 
و�شيتم افتتاح الردهة اجلديدة التي �شتتميز باأكر من 30 من 

الأ�شماء والعامات التجارية الراقية يف بداية العام 2014. 

•• دبي-وام:

اأعلن مول الإمارات ام�س عن م�شروع التطوير 2015 املميز 
املركز بكلفة تقديرية  املراحل لإع��ادة تطوير وحتديث  متعدد 

تبلغ مليار درهم.
و�شيثمر امل�شروع عن مفاهيم جديدة وفريدة يف عامل الت�شوق 
الأوىل  املرحلة  تنفيذ  بالفعل  ب��داأ  حيث  وال��رف��ي��ه  وامل��ط��اع��م 
منه لإن�شاء ردهة بكلفة 100 مليون درهم خم�ش�شة لاأزياء 
ال��ع�����ش��ري��ة. وت��ت��األ��ف ال��رده��ة اجل��دي��دة م��ن اأك��رم��ن ثاثني 
الراقية يف  الأزي��اء  ملتاجر  نوعية  اإ�شافة  �شت�شكل  عامليا  متجرا 
مول الإمارات . ويعتر هذا امل�شروع هو الأكر من نوعه الذي 

وقال دميري فازياكيز رئي�س قطاع تنفيذي مراكز الت�شوق 
لدى ماجد الفطيم العقارية ان م�شروع التطوير 2015 هو 
اأك��ر م�شروع مميز لإع��ادة تطوير مرافق مول الإم���ارات منذ 
لتنفيذ  دره���م  املليار  ي��ق��ارب  م��ا  امل��رك��ز  �شي�شتثمر  اإذ  تاأ�شي�شه 
امل�شروع متعدد املراحل. وياأتي اإعان مول الإمارات عن اإطاق 
موؤخرا  اأ���ش��درت��ه  تقرير  اأع��ق��اب  يف   2015 التطوير  م�شروع 
بي  �شي  التجارية  العقارية  وال�شت�شارات  اخل��دم��ات  موؤ�ش�شة 
على  ا�شتحوذت  املتو�شطة  الأزي���اء  متاجر  اأن  واأظ��ه��ر   .. اإي  اآر 
باملائة   22 اإذ هيمنت على  الأ���ش��واق اجلديدة  اأك��ر ح�شة من 
التي  الراقية  الأزي��اء  متاجر  تليها  اجلديدة  املتاجر  كافة  من 

ا�شتحوذت على ن�شبة 20 باملائة من جميع املتاجر اجلديدة. 
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ال����ط����اق����ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة ي��ج��ع��اه��ا 
يف  حتى  املنتدى.  يف  هاماً  عن�شرا 
الأجل الق�شر، ولنقول حتى عام 
2014، فاإن الطاقة ال�شم�شية يف 
املنطقة قد حتتاج اىل متويل ي�شل 
اأم��ري��ك��ي.  دولر  م��ل��ي��ار   1.5 اإىل 
ا�شتثمارات  ه��ن��اك  ف���اإن  ه��ن��ا،  وم��ن 
���ش��خ��م��ة وف���ر����س ع��م��ل ك���ب���رة يف 
ه���ذا ال��ق��ط��اع، وت���اأث���ر ك��ب��ر على 

م�شتقبل الطاقة .
و���ش��رك��ز م��ن��ت��دى امل��ي��اه وال��ط��اق��ة 
ال��ع��رب��ي اأي�����ش��ا ع��ل��ى غ���ره���ا من 
مبا  امل�شتقبلية،  ال��ط��اق��ة  م�����ش��ادر 
وتنويع  الهجينة،  الطاقة  ذلك  يف 
التكلفة  حيث  من  الفعال  ال��وق��ود 
مزيج  يف  النووية  الطاقة  واإدم���اج 
امل�شتدام،  النمو  لتحقيق  الطاقة 
ويف نف�س الوقت تطوير ت�شريعات 

الرقابة النووية الازمة.
ت�شليط  �شيتم  املناق�شات  وخ���ال 
حيث  التكنولوجيا،  على  ال�����ش��وء 
���ش��ت��ع��ر���س ال�������ش���رك���ات وم��ب��ت��ك��ري 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اأح�����دث ال��ت��ط��ورات 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف ت��وف��ر 
ك���ف���اءة ال��ط��ل��ب ويف ن��ف�����س ال��وق��ت 

زيادة الإنتاج.
واختتم بونتون: رمبا يعد املنتدى 
 2013 والطاقة  للمياه  العربي 
ال��ذي  املنطقة  يف  الوحيد  احل��دث 
فيه  يتم  حيث  ح��ل��ول،  اإىل  ي�شتند 
ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات. وم��ن 
مثالية  من�شة  يعتر  ف��اإن��ه  ه��ن��ا، 
امل�شلحة  واأ�شحاب  للم�شتثمرين 
ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ع  ليجتمعوا 
الوزارية، وقادة ال�شناعة والهيئات 
التنظيمية، والنخراط يف امل�شاريع 
املقبلة ويف خيارات جديدة للطاقة 

مثل الطاقة ال�شم�شية. 

ا�شتغال الطاقة ال�شم�شية يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجي. و�شيتم 
لتوليد   1 �شم�س  مناق�شة  اأي�����ش��اً 
الطاقة كدرا�شة يف فئة تكنولوجيا 

)الطاقة ال�شم�شية املركزة(.
ا����ش���ت���خ���دام  ي���رت���ب���ط  واأ�������ش������اف : 
ال���ط���اق���ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة م���ع ق�����ش��اي��ا 
الأل���واح  وتنظيف  املوثوقية،  مثل 
ال�شم�شية، وحلول التخزين يف حال 
واخل�����ش��ارة  ال�شم�س  ���ش��ط��وع  ع���دم 
املنخف�شة خال التحويل مل�شافات 
ط���وي���ل���ة. و����ش���ت���ك���ون ج��م��ي��ع ه���ذه 
ال��ق�����ش��اي��ا ���ش��م��ن ج�����دول اأع���م���ال 

املنتدى العربي للمياه والطاقة. 
نحو  الأو���ش��ط  ال�شرق  توجه  وم��ع 
ال��ط��اق��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة، ف��ق��د اأع��ل��ن��ت 

امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة عن 
من  غيغاواط   41 لإ�شافة  نيتها 
ال��ط��اق��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة ب��ح��ل��ول ع��ام 
يف   20 من  اأكر  لتلبية   2032
املئة من احتياجاتها من الكهرباء. 
وتعهدت الكويت اإنتاج 5 غيغاواط 
من الطاقة ال�شم�شية لتلبية 10 يف 
املئة من احتياجاتها من الكهرباء. 
وقد و�شعت دولة الإمارات العربية 
اأي�����ش��ا  وق���ط���ر  والأردن  امل���ت���ح���دة 
ال�شم�شية  للطاقة  حم��ددة  اأهدافا 

يف مقيا�س جيجاوات.
وق�����ال ف����ردري����ك ب���ون���ت���ون، م��دي��ر 
يف منطقة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ع��اق��ات 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط، جم��م��وع��ة �شي 
اإن م��ق��ي��ا���س ون��ط��اق  دب��ل��ي��و ���ش��ي : 

الطاقة ال�شم�شية. وقال غوربريت 
ه�������اي�������ري، م����ن����ت����ج امل�������وؤمت�������ر م��ن 
يتميز  ���ش��ي:  دبليو  �شي  جمموعة 
يف  العربي  والطاقة  املياه  منتدى 
ال�شوء  بت�شليطه  الثانية  ن�شخته 
ال�شم�شية،  ال��ط��اق��ة  ق�����ش��ي��ة  ع��ل��ى 
ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  ت��ع��ت��ر  ح��ي��ث 
امل�شتدامة والتي  جزء من الطاقة 
�شتكون اأحد املو�شوعات الرئي�شية 
املناق�شات.  طاولة  على  املطروحة 
التكنولوجي،  التقدم  �شاهم  وق��د 
واملبادرات  القوية،  ال�شم�س  واأ�شعة 
متكني  يف  وال�شيا�شية  الجتماعية 
اأن حتتل مركزاً  الطاقة ال�شم�شية 
متقدماً، حيث �شتلعب دوراً موؤثراً 
يف تلبية ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة يف 

يف م�����ش��اري��ع ال���ط���اق���ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة 
واحلرارية يف ا�شبانيا. كما وتدر�س 
اأي�شا اإن�شاء حمطة اأخرى للطاقة 

ال�شوئية 100 ميغاواط.
وي����ج����ري اأي�������ش���ا رب�����ط م�����ش��اري��ع 
الطاقة ال�شم�شية مع عملية حتلية 
الطلب  تزايد  لتلبية  املكلفة  املياه 
ع��ل��ى امل���ي���اه ال�����ش��احل��ة ل��ل�����ش��رب - 
واحدة من اأثمن امل��وارد يف ال�شرق 

الأو�شط.
وق�����د خ�����ش�����س امل���ن���ت���دى ال��ع��رب��ي 
ل��ل��م��ي��اه وال���ط���اق���ة ج��ل�����ش��ة خ��ا���ش��ة 
ت�شكلها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ملناق�شة 
ال�شم�شية، وا�شراتيجيات  الطاقة 
توفر القيمة. ويقود روبن ميلز، 
رئ���ي�������س ال����ش���ت�������ش���ارات يف ���ش��رك��ة 

الركن  اللواء  �شعادة  وقال  اأق�شى. 
ع��ي�����ش��ى ���ش��ي��ف حم���م���د امل����زروع����ي 
نائب رئي�س اأركان القوات امل�شلحة 
ورئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية بهذه 
املنا�شبة اإن تعيني م�شرف اأبوظبي 
الإ�����ش����ام����ي ك���م�������ش���رف ح�����ش��ري 
ل��اك��ت��ت��اب ج����اء ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��خ��رة 
يف  امل�شرف  ميتلكها  التي  املتميزة 
وتقدمي  الكتتابات  تنفيذ  جم��ال 
ال��دع��م وامل�����ش��ان��دة يف ه���ذا امل��ج��ال 
م�شيدا بالتعاون البناء مع امل�شرف 
وب����ال����دور امل��ه��م ال����ذي ���ش��ي��ق��وم به 
لإجناح عملية تنفيذ وتلقي طلبات 
الذي  بال�شكل  واإمتامها  الكتتاب 
يحقق النتائج املرجوة . واأ�شار اإىل 
ت��اأك��ي��دا حلر�س  امل�����ش��روع ج���اء  اأن 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى الرت��ق��اء 
للمواطنني  الجتماعي  بامل�شتوى 

وعلى  الأو����ش���ط.  ال�����ش��رق  منطقة 
امل�����دى ال���ط���وي���ل، ف��ق��د ن����رى دول 
امل��ن��ط��ق��ة ت�������ش���در ال���ك���ه���رب���اء اإىل 
اأوروب��ا.  وتعتر الإم��ارات العربية 
اعتماد  يف  الرائدة  الدولة  املتحدة 
ال��ط��اق��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، 
وذل���ك م��ن خ���ال حم��ط��ة م�شدر 
للطاقة ال�شم�شية 100 ميغاواط، 
وم�شروع �شم�س 1 الذي مت ت�شغيله 
اأب��وظ��ب��ي.  يف   2013 م���ار����س  يف 
وي���ع���ت���ر ه������ذا امل���������ش����روع ح��ال��ي��ا 
ال�شم�شية  ل��ل��ط��اق��ة  حم��ط��ة  اأك����ر 
احل��راري��ة يف ال��ع��امل. وق��د اأجن��زت 
حمطة م�شدر اأي�شا م�شنع ال�شيخ 
ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  ل��ت��ول��ي��د  زاي����د 
وت�شارك  اأف��ري��ق��ي��ا،  موريتانيا،  يف 

الكتتاب مع تقدمي الدعم وامل�شورة 
ال��ف��ن��ي��ة وامل���ال���ي���ة لمت������ام ع��م��ل��ي��ة 
الطرح ملدة خم�س �شنوات . وتعتر 
عملية الطرح الأوىل من نوعها يف 
الأ�شهم  طرح  �شيتم  حيث  املنطقة 
مل��ن��ت�����ش��ب��ي ال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة م��ن 
الع�شكريني اأو املدنيني �شواء كانوا 
من املتقاعدين اأو العاملني الذين 
كاملة  �شنة  خدمتهم  على  م�شى 
الع�شكريني  م��ن  املتوفني  ول��ورث��ة 
واملدنيني ممن ي�شرف لهم معا�س 
واللوائح  للقوانني  طبقا  تقاعدي 
القوات  يف  بها  املعمول  والأن��ظ��م��ة 
الكتتاب  عملية  و�شتبداأ  امل�شلحة. 
2013 لتنتهي يف  اأكتوبر   20 يف 
يحق  حيث   2013 دي�شمر   19
امل�شلحة  ال��ق��وات  يف  منت�شب  ل��ك��ل 
طلب الكتتاب ل� 500 �شهم كحد 

م��ن��ار لإ���ش��ت�����ش��ارات ال��ط��اق��ة ه��ذه 
اجل��ل�����ش��ة احل����واري����ة؛ ومب�����ش��ارك��ة 
ك���ل م���ن ف��اه��ي��د ف���ت���وح���ي، رئ��ي�����س 
الطاقة  الإم��ارات ل�شناعة  جمعية 
ال�����ش��م�����ش��ي��ة، ع����م����ران ال�����ك�����واري، 
جرين  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
 ،)Green Gulf Inc( جلف
املنتدب  الع�شو  ل��ون��غ��ي��ه،  ول����وران 
�شنباور  الأو���ش��ط،  ال�شرق  ملنطقة 
)SunPower(. و�شي�شتعر�س 
امل���������ش����ارك����ون ك���ي���ف���ي���ة واإم���ك���ان���ي���ة 
ال�شم�شية.  الطاقة  اأهداف  حتقيق 
و���ش��ت��ن��اق�����س اجل��ل�����ش��ة اأي�����ش��ا اآل��ي��ة 
ت�����ش��ك��ي��ل ال�������ش���ي���ا����ش���ات، وم��ع��اي��ر 
ال�شتثمار والتكنولوجيات النا�شئة 
لبناء خارطة طريق ت�شهم يف زيادة 

ب�����ش��ف��ة ع��ام��ة ومل��ن��ت�����ش��ب��ي ال��ق��وات 
ب��اأن  علما  خا�شة  ب�شفة  امل�شلحة 
راأ���س مال اجلمعية وتعديل  زي��ادة 
نظامها الأ�شا�شي ي�شمح بالكتتاب 
ويتيح  امل�شلحة  ال���ق���وات  ملنت�شبي 
لهم فر�شة لا�شتثمار يف اجلمعية 
واحل�شول على عائد �شنوي يدعم 
انتمائهم  ويعزز  جهة  من  دخلهم 
اإىل هذه املوؤ�ش�شة من جهة اأخرى. 
م����ن ج��ه��ت��ه ذك�����ر م���ف���ت���اح خ��م��ي�����س 
دليمك النعيمي مدير عام جمعية 
القوات امل�شلحة الوطنية اأن اختيار 
م�شرف اأبوظبي الإ�شامي للقيام 
لاكتتاب  الرئي�شي  امل�شرف  بدور 
ه��و دل��ي��ل ع��ل��ى م���ق���درات امل�شرف 
ال���ذي يلعبه يف  ال���ري���ادي  وال�����دور 

دعم املوؤ�ش�شات احلكومية . 
واأ�شاف اأن جمعية القوات امل�شلحة 
تطمح من خال زي��ادة راأ���س املال 
للجمعية  جديدة  فروع  اإن�شاء  اإىل 
ال���ت���ع���اون���ي���ة يف اأن����ح����اء الإم��������ارات 
ك���اف���ة ���ش��ت��ك��ون اأب���واب���ه���ا م��ف��ت��وح��ة 
ت��ع��ل��ي��ق��ه على  ال���ع���م���وم. ويف  اأم�����ام 
ط��راد  ق��ال  التفاقية  ه��ذه  توقيع 
توؤكد  التفاقية  ه��ذه  ان  امل��ح��م��ود 
و�شعيه  املتوا�شل  امل�شرف  ال��ت��زام 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف دع�����م امل��وؤ���ش�����ش��ات 
احل��ك��وم��ي��ة ك���اف���ة..ك���م���ا ت���اأت���ي يف 
تلبية  اإىل  ال��رام��ي��ة  اإط����ار ج��ه��وده 
املكانة  وتعك�س  عمائه  احتياجات 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي و���ش��ل اإل��ي��ه��ا قطاع 
مت��وي��ل امل��وؤ���ش�����ش��ات وال���ش��ت��ث��م��ارات 

امل�شرفية .

املنتدى العربي للمياه والطاقة 2013 ي�شلط ال�ش�ء على م�شادر الطاقة املتجددة 

ت����ن����اول م����وؤمت����ر ال�������ش���ح���ن وال���ن���ق���ل 
وم���ن���اول���ة امل������واد، اأه�����م امل��و���ش��وع��ات 
اخل���ا����ش���ة ب���اخل���دم���ات ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
وال���ذي  وال��ن��ق��ل،  ال��ت��خ��زي��ن  واأدوات 
انطلق �شباح ام�س الأربعاء يف مركز 
واملعار�س  للموؤمترات  ال���دويل  دب��ي 
اللوج�شتيات  بالتعاون مع جمموعة 
كبار  وبح�شور  ج��ي  اإل  اإ����س  والنقل 
املتحدثني واملهتمني من العاملني يف 
قطاعي النقل واخلدمات اللوج�شتية. 
وي��ه��دف امل��وؤمت��ر ال���ذي ان��ط��ل��ق على 
هاندلنج  ماتريالز  معر�س  هام�س 
ال�����ش��رق الأو���ش��ط على م���دار يومني 
ليختتم اأعماله ع�شر اليوم اخلمي�س 
املوافق 12 من �شبتمر، يهدف اإىل 
ال�شناعية  بحث احللول والتوجهات 
وال�شحن  ال��ن��ق��ل  ع���امل  احل��دي��ث��ة يف 
لتطوير  اجل��دي��دة  وال�شراتيجية 
اأدوات ومعدات التخزين وال�شناعات 
املمار�شات  اأب���رز  وط���رح  اللوج�شتية 
قال  لل�شركات  الناجحة  وال��ت��ج��ارب 
يف  التنفيذي  الرئي�س  باول�س  اأحمد 
�شكل   : ف��ران��ك��ف��ورت  مي�شي  اإي���ب���وك 
اللوج�شتية  اخل��دم��ات  اأداء  م��وؤ���ش��ر 
�شكل  اخلليج،  منطقة  يف  الإي��ج��اب��ي 
التو�شع  خطط  ر�شم  يف  رئي�شية  اأداة 
منطقة  يف  للموؤمتر  ال�شراتيجية 
اخل���ل���ي���ج وال�����ع�����امل، م����وف����را ب��ذل��ك 
اأف�����ك�����ارا ه���ام���ة ح�����ول ن���ق���اط ال���ق���وة 
الأ�شواق  لكافة  التح�شني  وجم��الت 
امل�����ش��ت��ه��دف��ة. وال��ت��ي ح����اول اخل���راء 

على  ب�شدة  يعتمد  معر�س  هاندلنج 
حركة ال�شلع، وعليه يركز يف جوهره 
ع��ل��ى ���ش��ن��اع��ت��ي ال��ن��ق��ل وال��ت��خ��زي��ن. 
ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  الإم������ارات  ت�شنف 
م��ن ن��اح��ي��ة اأ����ش���واق ال�����ش��ل��ع يف �شوق 
ال���ت���ن���اف�������ش���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة ل��ل��م��ن��ت��دى 
الق���ت�������ش���ادي ال���ع���امل���ي وه����و م���ا يعد 
والتطور  النمو  متفائا عن  موؤ�شرا 
امل�����ش��ت��م��ري��ن يف ه���ذا ال��ق��ط��اع. يقدم 
تفاعلية هامة ملمثلي  املوؤمتر من�شة 
مع  للتوا�شل  الإقليميني  ال�شناعة 
اأبرز اخلراء ومناق�شة اأهم الق�شايا 

التي توؤثر على ال�شناعة . 
الأول  ال����ي����وم  ف��ع��ال��ي��ة  وا����ش���ت���م���رت   
لكيفن  تو�شيحي  بعر�س  للموؤمتر 
واملدير  الإدارة  رئي�س جمل�س   ، داير 
عن  اإي�شت  ميدل  فاي�س  يف  الإداري 
ال��ت�����ش��م��ي��م ال����ك����فء ل��ل��م�����ش��ت��ودع��ات 
بهدف تعزيز ال�شامة والكفاءة، كما 

وكبار الأفراد من املتحدثني الإ�شارة 
املوؤمتر، منو  اإليها. ويعزز من جناح 
منطقة  يف  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  اخل���دم���ات 
حيث   20% بن�شبة  �شنويا  اخلليج 
مبوقعها  اخلليجية  الأ���ش��واق  تتميز 
التعاون  جمل�س  دول  وت�شكل  املميز، 
لل�شركات  ك���رى  اأه��م��ي��ة  اخل��ل��ي��ج��ي 
العاملية وذلك لقدرتها على الو�شول 
الأو�شط  ال�شرق  اأن��ح��اء  خمتلف  اإىل 
بالإ�شافة  واأوروب����ا  واآ�شيا  واأفريقيا 
الإج���������راءات واخل���دم���ات  وف�����رة  اإىل 
ال�������ش���ه���ل���ة وال���ب�������ش���ي���ط���ة ل��ل�����ش��رك��ات 
ال��ع��ام��ل��ة يف اخل���ل���ي���ج. ب�����داأ امل���وؤمت���ر 
ب��ك��ل��م��ة الف��ت��ت��اح ال��ت��ي األ��ق��اه��ا رايف 
يف  التنفيذي  الرئي�س   ، �شوبرامنيام 
�شل�شلة  جمموعة  ورئي�س  لون�شباد 
 )SCLG( وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ات  ال��ن��ق��ل 
يف الإم���ارات ح��ول اأح��دث التوجهات 
ال��ع��امل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة يف ال�����ش��ن��اع��ة. 
�شهد ح�شورا  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  وا���ش��ل 
مم����ي����زا م�����ن حم������ريف ال�������ش���ن���اع���ة، 
وا�����ش����ل ف���ع���ال���ي���ات���ه ب��ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���س 
تدفع  ال��ت��ي  التقنيات  ح���ول  ح��ي��وي��ة 
���ش��ن��اع��ة ال��ت��خ��زي��ن. وخ����ال حلقة 
ال��ن��ق��ا���س ت���ن���اول امل��ت��ح��دث��ون ت��اأث��ر 
اأمت�����ت�����ة ال���ت���خ���زي���ن وال�����ش����رج����اع 
والتخزين  الذكية  الرافعات  وكذلك 
با�شتخدام الطاقة ال�شم�شية وتعليب 
امل����واد والأب������واب ال��ذك��ي��ة، ت��اأث��ر كل 
ال�شناعة  ع��م��ل  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  ذل���ك 
ال���ي���وم.  وت���اب���ع ب��اول�����س: م��ات��ري��ال��ز 

قدم اإدوارد راي، مدير ق�شم الأعمال 
عر�شا   ، داي��ف��ك��و  �شركة  يف  ال��دول��ي��ة 
يف  التوجهات  اأح���دث  ع��ن  تو�شيحيا 
ذلك  وبعد  الداخلية.   اللوج�شتيات 
كانت هناك حلقة نقا�س قوية اأخرى 
عن تنوع ودمج معدات مناولة املواد 
اإ����ش���اف���ة اإىل  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  يف ع��م��ل��ي��ات 
ماتي�س هوور،  تو�شيحي من  عر�س 
اأوي  SSI �شافر و  املدير الإداري يف 
يف  الإقليمي  الأمت��ت��ة  مدير  كري�شز 
ال�����ش��رك��ة، ع���ن امل��ع��اي��ر ال��ت��ي حتكم 
ال��ت��خ��زي��ن.  ويف  تطبيق الأمت��ت��ة يف 
ال����ي����وم اخل���ت���ام���ي ل���ل���م���وؤمت���ر ال���ي���وم 
)اخل��م��ي�����س 12 ���ش��ب��ت��م��ر( ي��ت��ن��اول 
ت�شكيل  يف  التعليم  دور  امل��ت��ح��دث��ون 
امل�����واد اإىل ج��ان��ب  ���ش��ن��اع��ة م��ن��اول��ة 
درا�شة دورة املناطق احلرة يف تطوير 
ال��ن�����ش��اع��ة ك��م��ا ي��ت��ن��اول��ون ع���ددا من 
ال���ت���وج���ه���ات ال���ت���ي حت�����رك امل�����ش��ه��د 
ناحية  من  امل���واد.   ملناولة  الإقليمي 
املوافق  اليوم اخلمي�س  اأخ��رى تختم 
م��ع��ر���س  ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��ب��ت��م��ر   12
الأو�شط  ال�شرق  هاندلنج  ماتريالز 
2013 يف اأكر دوراته يف مركز دبي 
حيث  واملعار�س  للموؤمترات  ال��دويل 
اأق�����ش��ام  اأرب���ع���ة  اإىل  امل��ع��ر���س  ينق�شم 
مناولة  ه��ي:  الرئي�شية  للمنتجات 
اللوج�شتيات  ال��رف��ع،  وم��ع��دات  امل��واد 
وم����������وردي اخل�����دم�����ات ال����ري����دي����ة، 
القيمة  ذات  اللوج�شتية  اخل��دم��ات 

امل�شافة ومعدات التخزين. 

)معر�س ماتريالز هاندلنج ال�ضرق الأو�ضط( يف ثاين اأيامه

اأحمد باول�س الرئي�س التنفيذي يف اإيب�ك مي�شي فرانكف�رت: الإمارات الرابعة 
عامليًا يف �ش�ق ال�شلع التناف�شية ومركز اإقليمي هام للنقل واخلدمات الل�ج�شتية

اأب�ظبي الإ�شالمي يدير عملية الكتتاب يف زيادة 
راأ�س املال اخلا�س بجمعية الق�ات امل�شلحة التعاونية 

دبي ملقا�شة ال�شلع تن�شم اإىل ك�لتريل هاي�اي من ي�روكلري لنقل ال�شمانات عرب احلدود
•• دبي -وام:

ان�شمت �شركة دبي ملقا�شة ال�شلع اإىل ال�شوق العاملية لنقل ال�شمانات عر 
احلدود التابعة ملجموعة يوروكلر كاأول �شركة مقا�شة يف ال�شرق الأو�شط 

تقوم بهذه اخلطوة.
وبذلك ت�شمن �شركة دبي ملقا�شة ال�شلع ت�شوية جميع ال�شفقات املتداولة 
والهام�س  املبدئي  الهام�س  بنظام  واملعززة  وال�شلع  للذهب  دبي  بور�شة  يف 

املتغر.
حيز  تدخل  اأن  وامل��ق��رر  يوروكلر  مع  احل�شرية  التفاقية  ه��ذه  و�شتمكن 
التنفيذ مطلع عام 2014 عماء �شركة دبي ملقا�شة ال�شلع وبور�شة دبي 
للذهب وال�شلع من ا�شتخدام الأوراق املالية املوؤهلة ال�شمانات من الطرف 
ويف  يوروكلر  جمموعة  يف  بها  واملحتفظ  املقا�شة  �شركة  املقابل  املركزي 
لتلبية  ك�شمان  هايواي  كولتريل  بخدمة  املت�شلة  الأخ��رى  الأم��اك��ن  كل 
ال�شلع.  املتغر يف �شركة دبي ملقا�شة  املبدئي والهام�س  الهام�س  متطلبات 

نقل  خدمة  تو�شعة  اإن  يوروكلر  يف  التنفيذي  الرئي�س  ه��اول  تيم  وق��ال 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  اإىل  لت�شل  هايواي  كولتريل  العاملية  ال�شمانات 
هى اإجناز اآخر يف خططنا لتعزيز قدرات نقل ال�شمانات عر احلدود .. كما 
توؤكد هذه اخلطوة على التزامنا جتاه عمائنا يف تطوير البنية الأ�شا�شية 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا لت�شهيل التدفقات عر احلدود 
النمو  مناطق  من  واح��دة  باعتبارها  املنطقة  جاذبية  تعزيز  يف  وامل�شاهمة 

ال�شريع يف العامل.
للذهب  دبي  لبور�شة  التنفيذي  الرئي�س  اأندر�شون  غ��اري  قال  جانبه  من 
وال�شلع اإن تعاون �شركة دبي ملقا�شة ال�شلع مع يوروكلر لنقل ال�شمانات 
عر احلدود كولتريل هايواي من �شاأنه اأن يعزز قدرات التوزيع وي�شاعد 
لأع�شاء  اأف�شل  كفاءات  وخلق  التكاليف  وتخفي�س  املخاطر  تخفيف  على 
من  ال�شتفادة  اإىل  نتطلع  جهتنا  من  ونحن  وال�شلع  للذهب  دبي  بور�شة 
نقاط قوة كا الطرفني لتلبية احتياجات امل�شاركني يف �شوق بور�شة دبي 

للذهب وال�شلع من ال�شمانات.

العام امل�شاعد لدى اجلامعة العربية لل�شوؤون القت�شادية ان الجتماع 
ناق�س العديد من املو�شوعات الهامة والتي ياأتي يف مقدمتها متابعة 
تنفيذ قرارات الدورة ال�91 للمجل�س القت�شادي والجتماعي ف�شا 
بني  فيما  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ش��ادي  القطاعني  ن�شاط  متابعة  ع��ن 
العمل  بتطوير  اخلا�شة  والليات  واحلالية  ال�شابقة  املجل�س  دورت��ي 
امل�شاركني  اأن  وا���ش��اف  امل�����ش��رك.  العربي  والج��ت��ام��ع��ي  الق��ت�����ش��ادي 
بحثوااي�شا متابعة تنفيذ الفقرات القت�شادية لعان ليما ال�شادر 
عن القمة الثالثة للدول العربية ودول امريكا اجلنوبية التي عقدت 
الفريقية  العربية  القمة  يخ�س  وفيما  املا�شي.  اكتوبر  �شهر  بليما 
�شدد  املقبل..  نوفمر  و20   19 بالكويت  املقررة  الثالثة  دورتها  يف 
التويجري على اأهمية اأعمال هذه القمة ..لفتا اإىل اأن اجتماع اليوم 

•• القاهرة -وام:

ال��دورة  اجتماعات  اأعمال  املتحدة يف  العربية  الم��ارات  دول��ة  �شاركت 
ال�92 للمجل�س القت�شادي والجتماعي على م�شتوي كبار امل�شوؤولني 
ال���دول العربية  ال��ع��ام��ة جلامعة  ال��ت��ي ع��ق��دت ام�����س- مبقر الم��ان��ة 
اليوم  �شيعقد  ال��ذي  ال���وزاري  لاإجتماع  للتح�شر  املغرب-  برئا�شة 
الإقت�شادي  امل��ج��ال  ف��ى  امل�شرك  العربى  التعاون  دع��م  �شبل  لبحث 
والتجاري والإجتماعي. وتراأ�س وفد الدولة امل�شارك بالجتماع �شعادة 
حممد �شالح �شلواح وكيل وزارة القت�شاد امل�شاعد ل�شوؤون ال�شيا�شات 
القت�شادية و�شم نزار في�شل امل�شعل مدير ادارة التعاون والتفاقيات 
الأم��ني  التويجري  ابراهيم  بن  حممد  ال�شفر  وق��ال  القت�شادية. 

قام باإعداد امللف القت�شادي املعرو�س على القمة. وناق�س الجتماع 
مو�شوعات متعلقة مبنطقة التجارة احلرة العربية الكرى وتطورات 
واملتطلبات  وامل��ت��اب��ع��ة  التنفيذ  وم��راح��ل  ال��ع��رب��ي  اجل��م��رك��ي  الحت���اد 
ال�شتثمار  ملحكمة  مفو�س  وتعيني  العربية  ال��دول  يف  وال�شتثمارات 
على  املحافظة  ميثاق  امل��ط��روح��ة  امل��و���ش��وع��ات  �شمن  وم��ن  العربية 
الراث العمراين يف الدول العربية وتنميته اإ�شافة اإىل مناق�شة كل 
من اتفاقية الإن�شاء للمنظمة العربية للتنمية ال�شناعية والتعدين. 
القت�شادية  امل��و���ش��وع��ات  ب��ني  م��ن  اإن���ه  التويجري  ال�شفر  واأ���ش��اف 
الفل�شطيني  القت�شاد  دعم  الأعمال  جدول  على  املطروحة  الدورية 
العربي  القت�شادي  والتقرير  اقت�شادية �شعبة  اأو�شاعا  يعاين  الذي 
ال�شنوي  لاجتماع  امل��وح��د  العربي  واخل��ط��اب  لعام2013  امل��وح��د 

اإ�شافة   2013 ل��ع��ام  ال��دول��ي��ني  وال��ب��ن��ك  النقد  ل�شندوق  امل�����ش��رك 
 2012 لعام  العربية  ال��دول  يف  ال�شتثمار  مناخ  تقرير  من  كل  اإىل 
وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2012 املت�شمن بيانات التجارة 
لاأمن  الطارئ  الرنامج  مكونات  تنفيذ  وجهود  البينية  الزراعية 
الغذائي واإعفاء ديون احلكومة ال�شومالية من قبل الدول الع�شاء 
املجال�س  تقارير  مناق�شة  اإىل  اإ�شافة  والعربية  املالية  وال�شناديق 

الوزارية واللجان الفرعية.
وتناول الجتماع كذلك مناق�شة تفعيل اللجنة الجتماعية للمجل�س 
الق��ت�����ش��ادي والج��ت��م��اع��ي وال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي ال����دويل يف امل��ج��الت 
قطاع  ل�شراتيجية  ال�شيا�شية  والتوجهات  والتنموية  الجتماعية 

احلماية الجتماعية لعامي 2014 و2016.

•• دبي-الفجر:

اأع����ل����ن امل���ن���ت���دى ال���ع���رب���ي ل��ل��م��ي��اه 
ال��ث��ت��ن��ي��ة  ن�����ش��خ��ت��ه  وال����ط����اق����ة يف 
ق�شية  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  ع��ن 
ال�����ش����ت����خ����دام ال����ف����ع����ال ل��ل��ط��اق��ة 
ال�����ش��م�����ش��ي��ة ال����وف����رة يف ال�����ش��رق 
الأو������ش�����ط، ح��ي��ث ���ش��ت��ك��ون حم��ور 
النقا�شات الرئي�شية خال املنتدى 
اإي����ج����اد ح��ل��ول  اإىل  ي���ه���دف  ال�����ذي 
العر�س  بني  الفجوة  و�شد  عملية 

والطلب يف اإنتاج الكهرباء واملياه.
�شيعقد  ال����ذي  امل��ن��ت��دى  و���ش��ي��ق��وم 
ملدة يومني اأي��ام، من 23 اإىل 24 
�شبتمر 2013 يف فندق العنوان، 
دب����ي م��اري��ن��ا وحت����ت رع���اي���ة �شمو 
ال�شيخ حممد بن مكتوم بن جمعة 
م��ع هيئة  وب��ال��ت��ع��اون  م��ك��ت��وم،  اآل 
كهرباء ومياه دبي واملجل�س الأعلى 
ل��ل��ط��اق��ة يف دب����ي، ب��ال��ت��ع��رف على 
وحتليلها  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
املنا�شبة  احل��ل��ول  �شياغة  ب��ه��دف 
وحت���دي���د ال���ش��ت��ث��م��ارات ال��ازم��ة 

التي تعزز الإمدادات.
ولطاملا اعتر الإ�شتثمار يف الطاقة 
ملنطقة  م��ك��ل��ف��اً  اأم������راً  ال�����ش��م�����ش��ي��ة 
بالنفط  الغنية  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
حيث تلبي كميات الهيدروكربونات 
ال��������وف��������رة اح����ت����ي����اج����ات����ه����ا م���ن 
ال��ط��اق��ة. وم��ع ذل��ك فقد توجهت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
ال��ط��اق��ة  يف  �شخمة  ب��اإ���ش��ت��ث��م��ارات 
ال�شم�شية، وكذلك اململكة العربية 
ال�������ش���ع���ودي���ة. وت�������ش���اه���م ظ����روف 
تكلفة  وانخفا�س  املتغرة،  ال�شوق 
يف  الرغبة  م��ع  ال�شم�شية  الطاقة 
حفظ املوارد الهيدروكربونية من 

الت�شدير يف زيادة التوجه نحو 

•• اأبوظبي-وام:

الإ�شامي  اأبوظبي  م�شرف  وق��ع 
وجمعية القوات امل�شلحة التعاونية 
يف  الكتتاب  عملية  لإدارة  اتفاقية 
زيادة راأ�س مال اجلمعية .. يف اإطار 
خ��ط��ة ت��و���ش��ع��ي��ة ت��ع��ت��زم اجل��م��ع��ي��ة 
التفاقية  توقيع  �شهد  تطبيقها. 
اأم�������س يف ن�����ادي ���ش��ب��اط ال���ق���وات 
امل�����ش��ل��ح��ة..ك��ل م���ن م��ع��ايل م��رمي 
بنت حممد خلفان الرومي وزيرة 
ال�������ش���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة و���ش��ع��ادة 
ال����ل����واء ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ف��ة حممد 
ثاين الرميثي رئي�س هيئة الإمداد 
ط��راد  بح�شور  امل�شلحة  ب��ال��ق��وات 
املحمود الرئي�س التنفيذي مل�شرف 
اأبوظبي الإ�شامي ومفتاح خمي�س 
ب���ن دل��ي��م��ك ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع��ام 
امل�شلحة وعدد من  القوات  جمعية 
كبار امل�شوؤولني يف القوات امل�شلحة 
املحلية  الدوائر  وروؤ�شاء  وامل�شرف 
اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  اأبوظبي  يف 
اجل��م��ع��ي��ة . ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة من 
قبل جمعية القوات امل�شلحة �شعادة 
اللواء الدكتور خليفة حممد ثاين 
ال��رم��ي��ث��ي وحم���م���د ع��ل��ي ال��ف��ه��ي��م 
رئي�س القطاع احلكومي والعام يف 

م�شرف اأبوظبي الإ�شامي . 
وت���ن�������س الت���ف���اق���ي���ة ع���ل���ى ت��ع��ي��ني 
م�������ش���رف اأب����وظ����ب����ي الإ�����ش����ام����ي 
عملية  لتنفيذ  رئي�شي  كم�شرف 
الك����ت����ت����اب يف زي��������ادة راأ���������س م���ال 
اجلمعية وم�شرف متلقي لطلبات 

المارات ت�شارك يف اجتماع كبار م�ش�ؤويل وزارات القت�شاد العربية بالقاهرة
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ف���ر����س  م������ن  ت�����ع�����زز  واأن  لب�������د 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة اإم�������ارة دب����ي مل��ع��ر���س 
2020، معرباً عن دعمه  اإك�شبو 
ل�شت�شافة  الإم���ارة  مللف  الكامل 

هذا احلدث الكبر. 

دورات معر�س اإك�شبو الدويل.
وي�����ه�����دف ب����رن����ام����ج الأك����ادمي����ي����ة 
اإم��ك��ان��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
على  الأف����راد  وت�شجيع  امل��وظ��ف��ني 
التطور من خال برامج تعليمية 

تخ�ش�شية قائمة على املهارات.
اأم��ام  الفر�شة  امل��ب��ادرة  وتتيح ه��ذه 
�شل�شلة  حل�شور  املوظفني  جميع 
التدريبية  ال����دورات  م��ن  متنوعة 

على مدار العام.

اأه��م��ي��ة ت�شجيع  امل��ن�����ش��وري  واأك���د 
املبا�ش�������رة  ال�ش����تثمارات  ت��ب��ادل 
واحلواف�����ز  املزاي������������ا  عر�س  مع 
ال�����ت�����ي ت�����وف�����ره�����ا ال����ق����ط����اع���������ات 
الق��ت�����ش��ادي��ة يف دول����ة الإم�����ارات 
اأن  موؤك�������دا  الإيطايل  للم�شتثمر 
العديدة  القت�شادية  ال��ت��ط��ورات 
حتت�م  العال������م  ي�ش��������هدها  التي 
ب�شكل  العم�������ل  ال��ب��ل��دي��ن  ع��ل��ى 
تدفق  زي�������ادة  به���������دف  م�شرك 
ال�شتثمارات بينهما اإىل م�شتويات 
ت��ت��ن��ا���ش��ب م����ع الإم��ك��ان��������������������������������ات 

املتوافرة.
�شراكات  عقد  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت 
اجلانب  م��ع  ا�شراتيجية  ت��ع��اون 
الإي����ط����ايل وا���ش��ت��ك�����ش��اف ف��ر���س 
دول  يف  م�����ش��رك��ة  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة 
اأخرى بحيث يتم ح�شد اخلرات 
والمكانات الماراتية واليطالية 
معاً مبا يزيد من فر�س النجاح يف 
ال�شتثمار وحتقيق عائدات عالية 
التوجه  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����ش��راً 

•• اأبوظبي-الفجر:

بحث معايل املهند�س �شلطان بن 
القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد 
م���ع وف����د اإي���ط���ايل ر���ش��م��ي رف��ي��ع 
تراأ�شه معايل لبو بي�شتيلي نائب 
اآفاق  تعزيز  �شبل  وزير اخلارجية 
والعاقات  القت�شادي  ال��ت��ع��اون 
ال����ت����ج����اري�������������������ة ب������ني ال���ب���ل���دي���ن 
الفر�س  من  الكاملة  وال�شتفادة 
مبختلف  امل��ت��اح��ة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
امل�����ج�����الت وال���ق���ط���اع���ات يف ك��ا 

البلدين.
واأ��������ش�������اد امل����ن���������ش����وري مب�������ش���رة 
العاقات  ت�شهدها  التي  التطور 
منوهاً  البلدين  بني  القت�شادية 
ب���اأن حجم ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري قد 
قفزة   2012 العام  خال  �شجل 
هامة حيث بلغ حوايل 6 مليارات 
الكبر  التطور  يعك�س  مما  ي��ورو 
العاقات  �شعيد  على  وامللحوظ 

التجارية الثنائية.

يف ظ���ل ال����ظ����روف الق��ت�����ش��ادي��ة 
ت�شتدعي مثل هذه  التي  الراهنة 

التحالفات.
ومت ال��رك��ي��ز خ��ال ال��ل��ق��اء على 
التي  الر�شمية  ال��زي��ارة  تفا�شيل 
اإيطاليا  وزراء  رئي�س  بها  �شيقوم 
ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����������ارات  دول������ة  اإىل 
امل��ت��ح��دة والأه��م��ي��ة ال��ت��ي حتظى 
التعاون  تعزيز  تدعم  كونها  بها 
وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع��ات  يف 
والأغ����ذي����ة وال�����ش��ي��اح��ة وال��ب��ن��ي��ة 
التحتية املتعلقة بالنقل وامل�شاريع 
ال�شغرة واملتو�شطة وغرها من 

القطاعات الواعدة. 
بالعاقات  ال��زائ��ر  ال��وف��د  واأث��ن��ى 
القت�شادية الثنائية بني البلدين 
ال��ت��ي ت�شهده،  ال��اف��ت  وال��ت��ط��ور 
ب��ه الإم����ارات  م�����ش��ي��داً مب��ا تتمتع 
اق��ت�����ش��ادي��ة وبيئة  م��ن م��ق��وم��ات 
ا�شتثمارية وبنية حديثة متكاملة 
م��ن م��ط��ارات وم��وان��ئ وات�شالت 
لوج�شتية  وخ��دم��ات  وموا�شات 

ذات تناف�شية عاملية. 
واأب�����دى ال��وف��د اإع��ج��اب��ه اجل��دي��د 
ب��اإجن��از دول��ة الإم����ارات يف تقرير 
عن  ال�����ش��ادر  ال���دويل  التناف�شية 
امل���ن���ت���دى الق����ت���������ش����ادي ال���ع���امل���ي 

ل�شت�شافة  ال��دول��ة  ع��ر���س  ح���ول 
اإقامته  املعر�س الذي �شيكون عند 
منطقة  يف  نوعه  من  معر�س  اأول 
وجنوب  واإفريقيا  الأو�شط  ال�شرق 
مبادرة  تفا�شيل  وك�شغ  اآ�شيا  �شرق 
اإك�شبو ليف اجلديدة التي تهدف 
اإىل دعم الأفكار اخلاقة واملبتكرة 
ح���ول ال��ع��امل ب��دع��م م��ن �شندوق 
����ش���راك���ات اإك�������ش���ب���و ب��ق��ي��م��ة 100 
مع  دب���ي  وتتناف�س  ي����ورو.  م��ل��ي��ون 

)دافو�س( للعام 2014-2013 
والذي تقدمت فيه خم�س مراتب 
لقت�شادها  الكلية  التناف�شية  يف 
خال �شنة واحدة موؤكداً اأن تلك 
املتكاملة  القت�شادية  املنظومة 

ثاث مدن اأخرى تقدمت بعرو�س 
ل�شت�شافة معر�س اإك�شبو الدويل 
ت���وا����ش���ل  ����ش���ع���ار  حت����ت   2020
امل�شتقبل و�شيتم  .. و�شنع  العقول 
الإع�����ان ع��ن امل��دي��ن��ة ال��ف��ائ��زة يف 
نوفمر املقبل بعد ت�شويت الدول 
167 يف  ع��دده��ا  البالغ  الأع�����ش��اء 
املنظمة  للمعار�س  ال��دويل  املكتب 
ال��دول��ي��ة امل�����ش��وؤول��ة ع��ن الإ���ش��راف 
وتنظيم  واختيارها  العرو�س  على 

وزير القت�ضاد يبحث تعزيز التعاون وال�ضراكة بني الإمارات واإيطاليا 

املن�ش�ري: جمالت التعاون القت�شادي بني البلدين عديدة ومتن�عة

الأكادميية امل�ؤ�ش�شية التابعة ملجم�عة دبي للعقارات 
ت�شت�شيف ندوة خا�شة ح�ل ملف دبي اإك�شب� 2020

اختتام فعاليات معر�س ال�شني الدويل للتجارة وال�شتثمار 2013

•• دبي-وام:

ام�س  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  وق��ع��ت 
م������ذك������رة ت����ف����اه����م م������ع الحت��������اد 
اخل���ل���ي���ج���ي ل���ل���ب���روك���ي���م���ي���اوي���ات 
وال����ك����ي����م����اوي����ات ب�������ش���اأن ال���ت���ع���اون 
ال���ب���ي���ئ���ة  ح�����م�����اي�����ة  جم�����������الت  يف 
الطبيعية  امل���وارد  على  واملحافظة 
البروكيماوية  ال��ن��ف��اي��ات  واإدارة 
والكيماوية وذلك مبقرها يف دبي. 
ياأتي توقيع املذكرة يف اإطار توطيد 
التعاون  �شبل  وتر�شيخ  ال��ع��اق��ات 

عائ�شة  املهند�شة  �شعادة  واأو�شحت 
امل�شاعد  ال�����وزارة  وك��ي��ل  ال��ع��ب��دويل 
التعاون  �شيتم  اأن��ه  البيئة  ل�شوؤون 
يف ع��ق��د ور������س ع��م��ل ت���وع���وي���ة يف 
وال�����ش��ام��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  جم���ايل 
اإ�شافة  الكيماوية  النفايات  واإدارة 
م��راج��ع��ة  ال���ت���ع���اون يف جم����ال  اإىل 
الدولية  وال�شيا�شات  الت��ف��اق��ي��ات 
املعنية باإدارة الكيماوية ويف اإطاق 
مبادرات تهدف اإىل التوعية باأف�شل 
اإدارة  جم��ال  يف  البيئية  املمار�شات 
وغرها  التدوير  واإع��ادة  النفايات 

اخلرات  وتبادل  امل�شرك  والعمل 
وامل��ع��ل��وم��ات ب���ني ال��ط��رف��ني. وق��ع 
الت���ف���اق���ي���ة ����ش���ع���ادة ع��ب��دال��رح��ي��م 
امل�شاعد  ال�����وزارة  وك��ي��ل  احل���م���ادي 
و�شعادة  امل�شاندة  اخلدمات  لقطاع 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب ال�����ش��ع��دون 
ل��احت��اد اخلليجي  ال��ع��ام  الأم����ني 
ل��ل��ب��روك��ي��م��اوي��ات وال��ك��ي��م��اوي��ات 
امل��ه��ن��د���س �شيف  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور 
ال�������ش���رع وك���ي���ل ال���������وزارة امل�����ش��اع��د 
ل��ل�����ش��وؤون ال���زراع���ي���ة واحل��ي��وان��ي��ة 
مدير  القايدي  عذيبة  واملهند�شة 

اإدارة الكيماويات والنفايات اخلطرة 
ب��ال��وزارة ومب��وج��ب امل��ذك��رة �شيتم 
لتحقيق  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  ت��ب��ادل 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
اإ�شافة  والكيماوية  البروكيماوية 
ذات  البحثية  املجالت  حتديد  اإىل 
الهتمام امل�شرك وتعزيز جمالت 
التكنولوجي.  البتكار  يف  التعاون 
و ���ش��ي��ع��م��ل ال��ط��رف��ان ع��ل��ى ت��ب��ادل 
ال���ت���ح���دي���ات  اخل���������رات يف �����ش����وء 
الإق���ل���ي���م���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة يف جم���ال 
ال��ب��روك��ي��م��اوي��ات وال��ك��ي��م��اوي��ات. 

واأي�����ش��ا ال��ت��ع��اون يف جم���ال اإع����داد 
الهتمام  ذات  والتقارير  الدرا�شات 
امل�شرك. واأ�شافت اإنه �شيتم ت�شكيل 
فريق عمل م�شرك لاإ�شراف على 
املذكرة والتعاون يف  اأه��داف  تنفيذ 
املعلومات  على  احل�����ش��ول  ت�شهيل 
وو����ش���ع خ��ط��ط واآل����ي����ات ال��ت��ع��اون 
و�شيتم اأي�شا تعيني �شابط ارتباط 
ت���ك���ون م��ه��م��ت��ه اإع��������داد ال��ت��ق��اري��ر 
الإط���اع  ال��ت��ي ت�شمن  وال��ب��ي��ان��ات 
ع��ل��ى جم���ري���ات ال��ع��م��ل مل���ا ورد يف 

املذكرة.

ارتفاع م�ؤ�شر ب�ر�شة نا�شداك دبي
 بن�شبة 0.4  % يف ختام تداولت اأم�س 

•• دبي-وام: 

دبي  نا�شداك  لبور�شة   20 الإم���ارات  دب��ي  نا�شداك  فوت�شي  موؤ�شر  ارتفع 
بن�شبة 0.4 يف املائة متقدما بنحو 10 نقاط ليغلق على 2712.2 نقطة 
�شركة  �شهم  على  البور�شة  يف  ال��ت��داول  واقت�شر  ام�س.  ت���داولت  ختام  يف 
األف   92 بنحو  لديها  م�شجلة  �شركات  ت�شع  بني  من  العاملية  دب��ي  موانئ 
�شهم بقيمة 1.3مليون دولر اأمريكي اإذ اأغلق ال�شهم عند �شعر 16 دولرا 
بارتفاع ن�شبته 2.8 يف املائة. ويتعقب موؤ�شر فوت�شي نا�شداك دبي الإمارات 
20 اأداء 20 �شهما لأكر ال�شركات املدرجة يف �شوق دبي املايل و �شوق اأبو 
للتحوط  اآلية  ليكون  ت�شميمه  ومت  دب��ي  نا�شداك  و  املالية  ل���اأوراق  ظبي 
وخمتلف  العربي  اخلليج  منطقة  من  للم�شتثمرين  بالن�شبة  وال�شتثمار 
اأنحاء العامل. وتعد نا�شداك دبي التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقرا 
لها بور�شة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب اأوروبا و�شرق 

اآ�شيا وت�شتقبل امل�شدرين �شواء من املنطقة اأم من �شتى اأنحاء العامل.

ارتفاع الإيرادات املالية ال�شينية
 اإىل 52 ر 138 مليار دولر اأمريكي

•• بكني -وام:

�شنوي  اأ�شا�س  على  املائة  ر9 يف   2 ن�شبة  ال�شني  املالية يف  الإي���رادات  ارتفعت 
خال �شهر اأغ�شط�س املا�شي.. لت�شل 8 ر858 مليار يوان اأي ما يعادل 52 ر 
138 مليار دولر اأمركي ونقلت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة عن وزارة املالية 
ال�شينية ام�س يف تقريرها اأن وترة النمو خال �شهر اأغ�شط�س 2013 كانت 

اأ�شرع من الرقم 8 ر8 يف املائة الذي �شجل خال �شهر يوليو املا�شي. 

التوجه  اإىل  ال�شينيني  الأجانب خ�شو�شا  امل�شتثمرين 
لا�شتثمار  رحبا  ف�شاء  يعتر  ال��ذي  البلد  ه��ذا  نحو 
برناجما  الأوىل  �شيامن  قناة  خ�ش�شت  كما  والنجاح. 
حول جناح الإمارات و�شجلت حوارا مع �شعادة عبداهلل 
اآل ���ش��ال��ح. وق���ال حم��م��د ن��ا���ش��ر ح��م��دان م��دي��ر اإدارة 
اأمل��ع��ر���س  ال��ت��ج��اري يف وزارة الق��ت�����ش��اد..اأن  ال��روي��ج 
العاملية  لا�شتثمارات  للرويج  مهمة  واج��ه��ة  يعتر 
ومن�شة لتعزيز التعاون القت�شادي بني الإمارات ودول 
العامل وخا�شة ال�شني. واأ�شار اإىل اأن ال�شني تعد ثاين 
ال�شينية  احلكومة  باأن  منوها  العامل  يف  اقت�شاد  اأكر 
تبنت �شيا�شة ت�شجيع ال�شركات ال�شينية لا�شتثمار يف 
اأكر  ثالث  تعد  ال�شني  اأن  اإىل  اخل��ارج. ولفت حمدان 
اأكر من  با�شتثمارات مبا�شرة جتاوزت  م�شتثمر عامليا 
بزيادة   2012 عام  خال  تقريبا  دولر  مليار   500
املعر�س  وي��ق��ام   .2011 ع��ام  ع��ن  امل��ائ��ة  17 يف  بلغت 
اإق��ام��ة  وت��ت��وىل  ال�شينية  ال��ت��ج��ارة  وزارة  رع��اي��ة  حت��ت 
و  �شيامن  و مدينة  املعر�س حكومتا مقاطعة فوجيان 
مكتب تعزيز ال�شتثمارات يف وزارة التجارة ال�شينية..

وذلك بدعم من خم�س منظمات دولية. 

•• �صيامن-وام:

اختتم ام�س معر�س ال�شني الدويل للتجارة وال�شتثمار 
يف  املا�شي  الأحد  يوم  انطلقت  التي  فعالياته   2013

مدينة �شيامن.
 تراأ�س وفد الدولة اإىل املعر�س عبداهلل اآل �شالح وكيل 
القت�شاد.  وزارة  يف  اخلارجية  التجارة  قطاع   - وزارة 
و���ش��م��ل ج��ن��اح ال���دول���ة امل�����ش��ارك يف امل��ع��ر���س ع���ددا من 
املن�شات الرويجية لكل من دائرة التنمية القت�شادية 
يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  و  ���ش��روق  و  اأبوظبي  يف 
وجمل�س  اخليمة  راأ����س  يف  احل���رة  املنطقة  و  ال�شارقة 
تنمية املنطقة الغربية .. وذلك يف اإطار تن�شيق اجلهود 
و  الرويج  املعنية يف  املحلية  و  بني اجلهات الحتادية 
يف  و���ش��ارك  ال��دول��ة.  اىل  الأجنبية  ال�شتثمارت  ج��ذب 
امل��ع��ر���س اأك���ر م��ن 100 دول���ة وم��دي��ن��ة ب��اأرب��ع��ة اآلف 
واهتمت  زائ����ر.  األ���ف   20 م��ن  اأك���ر  م�شتقطبا  ج��ن��اح 
الإم���ارات حيث  دول��ة  بجناح  ال�شينية  الإع���ام  و�شائل 
كتبت �شحيفة �شيامن ديلي اأن اجلناح يعر�س الفر�س 
ال�شتثمارية الواعدة يف دولة الإمارات وي�شهم يف جذب 

البيئة واملياه ت�قع مذكرة تفاهم مع الحتاد اخلليجي للبرتوكيمياويات والكيماويات

•• دبي-وام: 

ق���ال���ت جم��م��وع��ة دب����ي ل��ل��ع��ق��ارات 
ع�����ش��و دب���ي ال��ق��اب�����ش��ة ام�����س اإن��ه��ا 
الأوىل  ن���دوت���ه���ا  م����وؤخ����را  ن��ظ��م��ت 
املخ�ش�شة لتوعية املوظفني مبلف 
ا���ش��ت�����ش��اف��ة دب����ي مل��ع��ر���س اإك�����ش��ب��و 
م��ع  ب���ال���ت���ع���اون   2020 ال�������دويل 
امللف و�شارك  امل�شوؤول عن  الفريق 
ملف  فريق  من  اأع�شاء  الندوة  يف 
دبي اإك�شبو 2020 وعارف مبارك 
يف  للعمليات  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
جم��م��وع��ة دب����ي ل��ل��ع��ق��ارات وع���دد 

كبر من موظفي املجموعة.
وذك������ر ب���ي���ان ����ش���ح���ايف ����ش���در ع��ن 
اأن  ل����ل����ع����ق����ارات  دب������ي  جم���م���وع���ة 
م��ب��ارك حت��دث خ��ال ال��ن��دوة عن 
امل�شاهمات التي ميكن لكل موظف 
اأن  ل��ل��ع��ق��ارات  يف جم��م��وع��ة دب����ي 
اإك�شبو  دب��ي  ملف  لإجن��اح  يقدمها 
ال��و���ش��ائ��ل  ذل����ك  يف  مب���ا   2020
ال������ت������ي مي����ك����ن����ه����م م�������ن خ���ال���ه���ا 
وخارجيا  داخليا  للملف  ال��روي��ج 
املجموعة.  م�شاهمي  اأو���ش��اط  بني 
واأ���ش��اف اإن ال��ف��ري��ق امل�����ش��وؤول عن 
اأط��ل��ع   2020 اإك�����ش��ب��و  م��ل��ف دب���ي 
الرئي�شة  ال��ن��ق��اط  على  امل��وظ��ف��ني 

اإنطالق م�ؤمتر ال�شحن والنقل ومناولة امل�اد بدبي
•• دبي-وام: 

اإن���ط���ل���ق ام�������س م����وؤمت����ر ال�����ش��ح��ن 
والنقل ومناولة املواد على هام�س 
معر�س ماتريالز هاندلنج ال�شرق 
الأو�شط املقام يف مركز دبي الدويل 
بالتعاون  وامل��ع��ار���س  ل��ل��م��وؤمت��رات 
م������ع جم����م����وع����ة ال���ل���وج�������ش���ت���ي���ات 
وي��ب��ح��ث   . ج���ي  اإل  اإ������س  وال���ن���ق���ل 
امل���وؤمت���ر .. احل���ل���ول وال��ت��وج��ه��ات 
ال�������ش���ن���اع���ي���ة احل���دي���ث���ة يف ع���امل 
وال�شراتيجية  وال�شحن  النقل 
ل��ت��ط��وي��راأدوات ومعدات  اجل��دي��دة 
اللوج�شتية  وال�شناعات  التخزين 
والتجارب  املمار�شات  اأب���رز  وط��رح 
اأحمد  وق���ال  لل�شركات.  الناجحة 
ب���اول�������س ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
اإي����ب����وك م��ي�����ش��ي ف���ران���ك���ف���ورت اإن 
اللوج�شتية  اخلدمات  اأداء  موؤ�شر 
الإي����ج����اب����ي يف م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج 
خطط  ر�شم  يف  رئي�شية  اأداة  �شكل 

للموؤمتر  ال�شراتيجية  التو�شع 
والعامل موفرا  اخلليج  يف منطقة 
ب��ذل��ك اأف���ك���ارا ه��ام��ة ح���ول نقاط 
لكافة  التح�شني  وجم���الت  ال��ق��وة 
الأ������ش�����واق امل�����ش��ت��ه��دف��ة. واإع���ت���ر 
من��و  ي�����ع�����ززه  امل�����وؤمت�����ر  جن������اح  اأن 
منطقة  يف  اللوج�شتية  اخل��دم��ات 
باملائة   20 بن�شبة  �شنويا  اخلليج 
اخلليجية  الأ����ش���واق  تتميز  ح��ي��ث 
اأن دول  املميز..لفتا اىل  مبوقعها 
ت�شكل  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
العاملية  ل��ل�����ش��رك��ات  ك���رى  اأه��م��ي��ة 
اإىل  الو�شول  على  لقدرتها  وذل��ك 
خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال�����ش��رق الأو���ش��ط 
بالإ�شافة  واأوروبا  واآ�شيا  واأفريقيا 
اإىل وف���رة الإج�����راءات واخل��دم��ات 
ال�����ش��ه��ل��ة وال��ب�����ش��ي��ط��ة ل��ل�����ش��رك��ات 
ال��ع��ام��ل��ة يف اخل��ل��ي��ج. ب���داأ امل��وؤمت��ر 
األ����ق����اه����ا رايف  ب���ك���ل���م���ة الف����ت����ت����اح 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ���ش��وب��رام��ن��ي��ام 
يف ل��ون�����ش��ب��اد ورئ���ي�������س جم��م��وع��ة 

يف  وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ات  ال��ن��ق��ل  �شل�شلة 
اأح���دث التوجهات  الإم����ارات ح��ول 
ال�شناعة.  يف  والإقليمية  العاملية 
ووا������ش�����ل امل�����وؤمت�����ر ال��������ذي ���ش��ه��د 
ح���������ش����ورا مم����ي����زا م�����ن حم����ريف 
نقا�س  بحلقة  فعالياته  ال�شناعة 
ح���ي���وي���ة ح������ول ال���ت���ق���ن���ي���ات ال���ت���ي 
وتناول   . التخزين  �شناعة  تدفع 
التخزين  اأمتتة  تاأثر  املتحدثون 
وال����ش���رج���اع وك���ذل���ك ال��راف��ع��ات 
ال���ذك���ي���ة وال���ت���خ���زي���ن ب��ا���ش��ت��خ��دام 
امل��واد  وتعليب  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة 
ذلك  كل  وتاأثر  الذكية  والأب���واب 
على طريقة عمل ال�شناعة اليوم. 
و���ش��ي��ت��ن��اول امل��ت��ح��دث��ون يف ال��ي��وم 
ت�شكيل  يف  التعليم  دور  اخل��ت��ام��ي 
جانب  اإىل  امل���واد  م��ن��اول��ة  �شناعة 
احل�����رة يف  امل���ن���اط���ق  دورة  درا�����ش����ة 
عدد  جانب  اإىل  الن�شاعة  تطوير 
من التوجهات التي حترك امل�شهد 

الإقليمي ملناولة املواد. 

قيمة  درهم  ملي�ن   549
ت�شرفات العقارات يف دبي اأم�س

•• دبي-وام:

من  ال��ع��ق��ارات  ت�����ش��رف��ات  قيمة  بلغت 
بيع  واج���راءات  اأرا����س و�شقق وفيات 
يف  بالتملك  منتهية  اإج�����ارة  و  وره���ن 
دب����ي ام�����س ن��ح��و 549 م��ل��ي��ون دره���م 
م��ن��ه��ا 415 م��ل��ي��ون دره����م م��ع��ام��ات 
وعمليات  وف��ي��ات  و�شقق  اأرا�����س  بيع 
رهن بقيمة حوايل 134 مليون درهم. 
للت�شرفات  ال��ي��وم��ي  ال��ت��ق��ري��ر  واأف�����اد 
ال�����ذي ي�����ش��در ع���ن دائ������رة الأرا�����ش����ي 
ب��اأن ال��دائ��رة �شجلت  والأم���اك بدبي 
207 لأرا�س  381 مبايعة منها  ام�س 
 168 و  دره�����م  م��ل��ي��ون   181 ب��ق��ي��م��ة 
مليون   217 ب��ق��ي��م��ة  ل�����ش��ق��ق  م��ب��اي��ع��ة 
بقيمة  لفيات  مبايعات  و���ش��ت  دره���م 
17 مليون دره��م. وك��ان اأه��م مبايعات 
مبايعتان  القيمة  حيث  من  الأرا���ش��ي 
مببلغ  الأوىل  ال�����ش��ي��ف  اأم  منطقة  يف 
 22 بقيمة  والثانية  دره��م  مليون   33
مليون درهم. وت�شدرت معي�شم الأول 
املبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  دب��ي  مناطق 
 32 بقيمة  م��ب��اي��ع��ات  ���ش��ت  بت�شجيلها 
مليون درهم فمنطقة الثنية اخلام�شة 
قيمتها  م��ب��اي��ع��ات  خ��م�����س  بت�شجيلها 
الدائرة  18 مليون درهم. كما �شهدت 
 134 بقيمة  ره��ن��ا   37 ت�شجيل  ام�����س 
10 لأرا�شي مببلغ  مليون درهم منها 
ل�شقق  ره��ن��ا   27 و  دره���م  م��ل��ي��ون   84
كان  دره��م  مليون   50 بقيمة  وفيات 
 25 بقيمة  م���ردف  منطقة  يف  اأه��م��ه��ا 

مليون درهم .

الإن�شاءات البرتولية ال�طنية ت�شارك يف اأب�ظبي ال�شتثمارية لالأنظمة الذاتية ت�قع اتفاقية مع اإيكارو�س تريننج �شي�شتمز الربيطانية
قمة النفط والغاز الهندي يف م�مباي 

•• اأبوظبي-وام:

يقارب  الهندي يف مومباي بح�شور ما  والغاز  النفط  بفعاليات قمة  الوطنية  البرولية  الإن�شاءات  �شركة  �شاركت 
وتفعيل  الهندية  والغاز  النفط  �شناعة  تواجه  التي  التحديات  ومناق�شة  الفر�س  لإكت�شاف  وذلك  �شخ�شا   350
الإن�شاءات  �شركة  اأن  بالذكر  الهند. جدير  والغاز يف  النفط  املوؤثرين يف �شناعة  الاعبني  واأب��رز  اأه��م  احل��وار بني 
البرولية الوطنية تعمل يف قطاع النفط والغاز الهندي منذ اأكر من 25 عاما ونفذت م�شاريع مبايني الدولرات 
فى تللك املنطقة. واألقى عقيل ما�شي الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإن�شاءات البرولية الوطنية كلمة افتتاحية ب�شاأن 
التحديات واحللول لنمو م�شتدام اأ�شار فيها اإىل اأبرز التحديات الفنية والتعاقدية واملالية والقانونية التي تواجه 
�شركات النفط ومنفذى امل�شاريع .. منوها اإىل ال�شبل التي تتخطي هذه العقبات بت�شافر اجلهود والعمل على احلد 

من املخاطر التي تواجه كا الطرفني وحتقيق اف�شل النتائج لنمو م�شتدام يف �شناعة النفط والغاز.

•• اأبوظبي-وام: 

وق���ع���ت ����ش���رك���ة اأب���وظ���ب���ي ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
لتوازن  اململوكة  اأدا�شي  الذاتية  لاأنظمة 
الأنظمة  توفر  يف  واملتخ�ش�شة  القاب�شة 
الذاتية لا�شتخدامات اجلوية والأر�شية 
وال��ب��ح��ري��ة ع���ق���دا م���دت���ه خ��م�����س ���ش��ن��وات 
�شي�شتمز  ترينينج  اإي��ك��ارو���س  ���ش��رك��ة  م��ع 
والت�شويق  للتطوير  وذل���ك  الريطانية 

امل�شرك للمنتجات. 
ت��ت��وي��ج للتعاون  ت��اأت��ي الت��ف��اق��ي��ة مب��ث��اب��ة 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ي��اف��ع��ي  ع��ل��ي  واأك����د 
اأدا���ش��ي كمطور  اأن ال��ت��ع��اون ب��ني  لأدا���ش��ي 
لأنظمة املناطيد واإيكارو�س كمنتج لأغلفة 
ال��ف��ر���س الهائلة  امل��ن��اط��ي��د ي��و���ش��ح م���دى 
اأم�����ام ال��ط��رف��ني ل��ت��و���ش��ي��ع ه����ذا ال��ت��ع��اون 
م�شتقبا ويعر عن تطلعهم�������ا امل�ش������رك 
ن��ح��و ت��وف��ر م��ن��ت��ج��ات غ��اي�����ة يف اجل����ودة 
ل��ع��م��ائ��ه��م��ا. وت���اأت���ي الت��ف��اق��ي��ة يف اإط���ار 
متثل  و  ال�شتثمارية  ت��وازن  ا�شراتيجية 
خ��ط��وة ه��ام��ة م��ن ���ش��اأن��ه��ا مت��ك��ني اأدا���ش��ي 
التنويع  ت��وج��ه��ات  دع���م  يف  امل�شاهمة  م��ن 

الق���ت�������ش���ادي ل���دول���ة الإم����������ارات. وت��ت��ي��ح 
تعزيز  لأدا�شي   .. اأيكارو�س  مع  التفاقية 
م��ق��درات��ه��ا ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وت��وف��ر مزيد 
م��ن ف��ر���س العمل والأع���م���ال يف ال��دول��ة. 
من جانبه اأ�شاد �شتيوارت هايكوك الع�شو 
امل��ن��ت��دب ل�����ش��رك��ة اإي���ك���ارو����س ب��الت��ف��اق��ي��ة 
تدعم  اأنها  اإىل  م�شرا  اأدا�شي  مع  املوقعة 
مع  �شراكات  لإقامة  ال�شركة  اإ�شراتيجية 
مدى  وتعك�س  املنطقة  يف  ال�شركات  اأك��ر 
ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��واج��ده��ا يف دول��ة 

الإمارات.

 2011 العام  منذ  ال�شركتني  بني  القائم 
اأنظمة  الذي يركز حول تطوير وتكامل 
املناطيد الهوائية لعماء اأدا�شي .. وينتظر 
التفاقية  مب��وج��ب  ال�����ش��رك��ت��ان  تعمل  اأن 
ج��دي��دة.  منتجات  وت�شويق  تطوير  على 
اأدا���ش��ي  �شت�شطلع  الت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب 
اآ�شيا  �شرق  منطقة  يف  الت�شويق  بعمليات 
فيما  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  وال�����ش��رق 
اأنحاء  بقية  الأ���ش��واق يف  اإي��ك��ارو���س  تغطي 
تزويد  على  التفاقية  تن�س  كما  العامل.. 

اإيكارو�س لأدا�شي باأغلفة للمناطيد.
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امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/7/16
قلم املحكمة التجارية                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10894 بتاريخ   2013/9/12     
              اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/353  جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/با�شم عبداحلميد �شعبان اجلن�شية: م�شر مدعى عليه: ورثة عبداهلل 
ملف  الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:المارات  واخرون  ال�شام�شي  علي  حممد 
حممد  عبداهلل  موزة  اعانه/  املطلوب  كلي  جتاري   2013/63 رقم  اداء  امر 
علي ال�شام�شي-قا�شر   اجل�شنية: المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/9/17 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/7/16
قلم املحكمة التجارية                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10894 بتاريخ   2013/9/12     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  28/ 2013 -جتاري - م ر- �س- ع ن

امل�شتاأنف : عمر علي را�شد علي حممد النيادي )اخل�شم املدخل( اجلن�شية: 
اجلن�شية:  العامري  ال�شود  �شليم  �شامل  الدودة  عليه:  امل�شتاأنف  المارات 
درهم   285000 مببلغ  ال�شادر  احلكم  الغاء   : ال�شتئناف  مو�شوع  المارات 
املطلوب اعانه/ حممد حممد ابو خليل اجلن�شية: م�شر العنوان: بالن�شر مبا 
ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/312 جت كل- م 
ر-ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/9/16 لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي 
التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري  الكائنة-املركز 

مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف العني

العدد  10894 بتاريخ   2013/9/12     
    اعالن  ب�سحيفة  يف الدعوى  رقم 2013/465 بالن�سر

فنتازيا  اع��ان��ه:  املطلوب  للعقارات  ال��ت��ج��اري  ابوظبي  �شركة   : امل��دع��ى 
ال��ه��ادي  حم��م��د  ب��ن��ت  م���رمي  مل��ال��ك��ت��ه��ا/  التجميل  م�شتح�شرات  ل��ت��ج��ارة 
اعاه  امل��ذك��ورة  الدعوى  رف��ع  املدعي  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  احل�شني  
مكلف  فانت  لذا  لنظرها  موعدا   2013/10/7 املوافق  الثنني  يوم  وح��دد 
الكائنة  املنازعات اليجارية  امام جلنة ف�س  ال�شاعة 12 ظهرا  باحل�شور 
يف العني �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وعليك  ايداع مذكرة بالرد 
و�شورا منها بعدد اخل�شوم لدى ق�شم التح�شر وذلك خال خم�شة ايام 

من تاريخ ت�شلم العان.
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/684 تنفيذ ايجارات
ان  ال�شريف  جم��ه��ول  حم��ل الق��ام��ة مب��ا  املنفذ ���ش��ده/1- احمد عو�س  اىل 
حممد  ابراهيم  وميثله:  ا�شفندينا  عبدالرحمن  علي  قايد  التنفيذ/  طالب 
احمد حممد القا�شم   ومبوجب القرار ال�شادر من اللجنة الق�شائية اخلا�شة 
-�شداد  بالتي:  مكلف  فان  دبي  ببلدية  وامل�شتاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�شل 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )41774( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وذلك خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العان.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 542595 الرخ�شة  رق��م  )�ـــس.ذ.م.م(-  الفنية  لالأعمال  كيفن  ال�شركة:  ا�شم 
عنوانها: م�شتودع رقم 4 ملك حممد زينل فريدوين-بر دبي- جبل علي   ال�شكل 
مبوجب   95417 التجاري:  بال�شجل  القيد  رقم  حم��دودة  م�شئولية  ذات  القانوين: 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد مت التا�شر يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اعاه، وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية 
العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/143563(  
بتاريخ )2013/8/14( وعلى من لديه اي اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
والوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه قد 
مت التا�شر يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني امل�شفي املذكور اعاه للقيام بت�شفية  
كيفن لالأعمال الفنية )�س.ذ.م.م( وعنوانها:   م�شتودع رقم 4 ملك حممد زينل 
فريدوين-بر دبي- جبل علي  وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية 
لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/143563(. بتاريخ 
)2013/8/14( وعلى من لديه اي اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )2226266-
04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك 

خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1520   جتاري كلي            
اىل املحكوم عليهما /1- قباء لعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 
2- �شركة جامون الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م   جمهويل حمل القامة   نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/6/26 يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�شالح/ اللمعة للمقاولت الفنية بالزام املدعى عليهما بالت�شامن بان 
يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )ثاثمائة و�شبعة ع�شر الف ومائة اثنان وثمانون 
املحاماة. حكما  اتعاب  الف درهم مقابل  بامل�شاريف  ومبلغ  والزمتهما  درهم( 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  احل�شوري  مبثابة 
التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ   2013/9/12     
              اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/353  جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/با�شم عبداحلميد �شعبان اجلن�شية: م�شر مدعى عليه: ورثة عبداهلل 
ملف  الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:المارات  واخرون  ال�شام�شي  علي  حممد 
امر اداء رقم 2013/63 جتاري كلي املطلوب اعانه/ فاطمة عبداهلل حممد 
ال�شام�شي- قا�شر اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي  علي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/9/17 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/7/16
قلم املحكمة التجارية                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10894 بتاريخ   2013/9/12     
              اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/353  جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/با�شم عبداحلميد �شعبان اجلن�شية: م�شر مدعى عليه: ورثة عبداهلل 
ملف  الدعوى:  مو�شوع  اجلن�شية:المارات  واخرون  ال�شام�شي  علي  حممد 
امر اداء رقم 2013/63 جتاري كلي املطلوب اعانه/ اليازية عبداهلل حممد 
علي ال�شام�شي- قا�شر  اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/9/17 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ 2013/7/16
قلم املحكمة التجارية                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1010 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- جراغ للمقاولت ���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
م��روان  وميثله:  لا�شا�شات  الوطنية  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
حممد احمد نور املازم  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )412542( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  . وعليه  املحكمة  او خزينة 
بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/525 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة دوما�س �س م ح   جمهول حمل القامة مبا 
حممد  يو�شف  ومي��ث��ل��ه:  ا���ش��وي��ن  لك�شمي  ���ش��وده��ا  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان 
ح�شن حممد البحر   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
طالب  اىل  دره��م   )1653040( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 369 /2013 جتاري جزئي             

اىل املدعى عليه /1-  كاروليني جو�شي ل�شيكا ميندوزا   جمهول حمل القامة 
الدعوى  اق��ام عليك  قد  �����س.ذ.م.م    الفنية  / هيماين لاأعمال  املدعي  ان  مبا 
والفائدة  دره��م   15500 مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاقه والر�شوم وامل�شاريف.    وحددت لها 
 ch2D.19 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2013/9/15  يوم الحد  جل�شة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10894 بتاريخ 2013/9/12     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 144 /2013 عقاري كلي             
اىل املدعى عليه /1-  ح�شن جا�شم دروي�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
بندب  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  دروي�����س  جا�شم  عبداهلل   /
املحاماة.    واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبر 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/19 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10894 بتاريخ   2013/9/12     
              اعالن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/139  مد كل- م ر-ب- ع ن

مدعى  المارات   اجلن�شية:  الكندي  علي  عبداهلل  �شامل  مدعي/وهيب 
الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  حارب  عبيد  حارب  مبارك  عليه: 
اجلن�شية:  حارب  عبيد  حارب  مبارك  اعانه/  املطلوب  ح�شابي   خبر  ندب 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/24 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة 
العني  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحا  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  

لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 2013/8/6
قلم املحكمة التجارية                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:ال�شيجي ل�شناعة الذهب ذ.م.م
SIJI:طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة بالرقم:182485       بتاريخ:2012/11/25 م
با�ش��م:ال�شيجي ل�شناعة الذهب ذ.م.م

وعنوانه:ال�شارقة ، املنطقة ال�شناعية 2 ، �س.ب:35336 ، هاتف:5331884 ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14 املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من 
معادن نفي�شة او مطليه بها غر الواردة يف فئات اخرى املجوهرات والحجار الكرمية ادوات قيا�س الوقت 

وادوات قيا�س الوقت الدقيقه .
و�شف العامة:عبارة عن siji ب�شكل مميز باللون الذهبي  . 

ال�ش��راطات: . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �سبتمرب 2013 العدد 10894

الفعاليات  ادارة  خلدمات  كريتف  الت�شجيل/املالك:ماما  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العامات  ادارة  تعلن 
PINK POLO:س.ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية�

املودعة بالرقم:196846       بتاريخ:2013/8/26 م
با�ش��م:ماما كريتف خلدمات ادارة الفعاليات �س.ذ.م.م

وعنوانه:دبي ، المارات العربية املتحدة ، دبي ، نخيل ، املدينة العاملية ، �س.ب:73006 ، هاتف:04/4474277 
، فاك�س: 04/4474277 ، هاتف متحرك: 9302930 055

الريا�شية  الن�شطة  الرفيه  الفعاليات  ادارة  بالفئة:41 خدمات  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
والثقافية التهذيب التدريب .

ال�شود ويوجد  باللون  الاتينية  PINK POLO باحلروف  العامة:العامة عبارة عن كلمة  و�شف 
يتو�شط الكلمتني م�شربني بولو متقاطعني باللون الوردي راأ�شهما لاعلى ومقب�س امل�شرب يف ال�شفل  . 

ال�ش��راطات: . 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �سبتمرب 2013 العدد 10894

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2013/06/25م   املودعة حتت رقم: 193893 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: كرو�شفيت، اإنك. 
وعنوانه:1500 جرين هيلز رود، �شويت 201، �شكوت�س فايل، كاليفورنيا، 95066، الوليات املتحدة الأمريكية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
والكنزات  واجلاكيتات  الق�شرة  وال�شراويل  وال�شراويل  القم�شان  الراأ�س؛  اأغطية  القدم؛  لبا�س  املاب�س؛ 

الف�شفا�شة وال�شراويل الف�شفا�شة واجلوارب؛ ماب�س اجليمنازيوم والتمارين الريا�شية. 
 الواق�عة بالفئة:  25 

 و�شف العامة:  كتبت كلمةCROSSFIT "   " باللغة الاتينية. 
 ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �سبتمرب 2013 العدد 10894

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2013/06/25م   املودعة حتت رقم: 193894 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: كرو�شفيت، اإنك. 
وعنوانه:1500 جرين هيلز رود، �شويت 201، �شكوت�س فايل، كاليفورنيا، 95066، الوليات املتحدة الأمريكية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
الأثقال  التمارين؛ ق�شبان رفع  اأخ��رى؛ معدات  ال��واردة يف فئات  الريا�شية غر  وامل��واد  م��واد اجليمنازيوم 
الريا�شية  وال�شباك  الطبية  والكرات  الع�شات  لتمرين  بينهما ق�شيب  يربط  التي  والكرتان احلديديتان 
وق�شبان التمرينات الريا�شية؛ اأجهزة ومعدات اللياقة البدنية؛ اأجهزة التجديف؛ اأثقال التمرين؛ اأجهزة 

واأدوات اجليمنازيوم؛ اأجهزة كمال الأج�شام؛ اأجهزة التدريبات البدنية؛ اأجهزة التمرين.
 الواق�عة بالفئة:  28 

الاتينية.  "   "  باللغة   CROSSFITو�شف العامة:  كتبت كلمة 
 ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �سبتمرب 2013 العدد 10894

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ 2013/06/25م   املودعة حتت رقم: 193895 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: كرو�شفيت، اإنك. 
وعنوانه:1500 جرين هيلز رود، �شويت 201، �شكوت�س فايل، كاليفورنيا، 95066، الوليات املتحدة الأمريكية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
والريا�شة  والتغذية  اللياقة  تقدم  التي  املتتابعة  احللقات  وحت��دي��دا  الرفيه  خدمات  الرفيه؛  خدمات 
تدريبات  جم��الت  يف  املعلومات  توفر  والإن��رن��ت؛  التلفزيون  خ��ال  م��ن  تقدميها  يتم  التي  والتمارين 
اللياقة والريا�شة والتمارين عر موقع اإلكروين؛ الن�شر املبا�شر للمن�شورات يف جمالت اللياقة والتغذية 
والريا�شة  اللياقة  املعلومات يف جمالت تدريبات  الرفيه وحتديدا توفر  والتمارين؛ خدمات  والريا�شة 
املحا�شرات  اإج��راء  وحتديدا  التعليمية  اخلدمات  التعليمية؛  اخلدمات  املتعددة؛  الو�شائط  عر  والتمارين 
م�شابقات  هيئة  على  الرفيه  والتمارين؛  والريا�شة  والتغذية  اللياقة  العمل يف جمالت  وور���س  والندوات 
يف جمالت اللياقة؛ الرفيه على هيئة م�شابقات ريا�شية؛ تدريبات اللياقة؛ اإجراء ف�شول اللياقة؛ تعليم 

اجليمنازيوم؛ الربية البدنية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

 و�شف العامة:  كتبت كلمةCROSSFIT "   "  باللغة الاتينية. 
 ال�ش��راطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �سبتمرب 2013 العدد 10894

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:الدمية للمقاولت وال�شيانة العامة
A D E C O:طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة بالرقم:194286       بتاريخ:2013/6/30 م
با�ش��م:الدمية للمقاولت وال�شيانة العامة

وعنوانه:جزيرة ابوظبي ، �س.ب:109822 ، هاتف:026335151 ، فاك�س: 026335153
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 مقاولت م�شاريع املباين بانواعها املقاولت امليكانيكية 

املقاولت الكهربائية ال�شيانة العامة للمباين .
و�شف العامة:العامة عبارة عن C ب�شكل كبر ومميز باللون الحمر داخلها A D باللون الخ�شر وعلى 
ميينها E باللون الخ�شر ب�شكل مميز داخلها حرف C معكو�س باللون الحمر وميتد على طول ال�شعار خط 

عري�س باللون الرمادي ال�شكل على خلفية باللون البي�س  . 
ال�ش��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �سبتمرب 2013 العدد 10894

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ :2013/8/19    املودعة حتت رقم: 170771 
با�ش��م:FIRST SECURITY GROUP فر�شت �شيكيورتي جروب            

وعنوانه :المارات العربية املتحدة ، دبي ، تلفون : 332255-04 ، فاك�س: 04-3328777
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 حت�شيل الديون .
الواق�عة بالفئة:36

و�شف العامة:العامة First Security Group فر�شت �شيكيورتي جروب مكتوبة باللغة الاتينية 
والعربية )باللون ال�شود( ويف العلى رقم )1( باللون البي�س ويف اطار مربع باللون ال�شود .

ال�ش��راطات:ل يوجد .
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �سبتمرب 2013 العدد 10894

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العامة التجارية:

بتاريخ :2013/8/19    املودعة حتت رقم: 145605 
با�ش��م:FIRST INFORMATION SECURITY فر�شت لأمن املعلومات            

وعنوانه :المارات العربية املتحدة ، دبي ، تلفون : 332255-04 ، فاك�س: 04-3328777
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  ان�شاء  املعلومات  ونظم  اجهزة  اي��واء  خدمات  املعلومات  تقنية  ا�شت�شارات   
نظم  ت�شميم  اليل  احلا�شب  اجهزة  ا�شت�شارات  وبراجمه  اليل  احلا�شب  نظم  اللكروين  للتعامل  جممع 

احلا�شب اليل )ت�شميم الرامج وبرجمة وحتميل و�شيانة املعدات احلا�شوبية( .
الواق�عة بالفئة:42

و�شف العامة:العامة First Information Security فر�شت لأمن املعلومات مكتوبة باللغة 
الاتينية والعربية )باللون ال�شود( ويف العلى رقم )1( باللون البي�س ويف اطار مربع باللون ال�شود .

ال�ش��راطات:ل يوجد .
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �سبتمرب 2013 العدد 10894
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برعاية ودعم ماجد بن حممد

مــراحـــل الـح�شـــم لبطـــ�لــة دبـــي الثانيـــة لّلياقـــة البدنيـــة تنطلـــق اليـــــ�م 

18 دولة ت�شارك يف البط�لة العربية لبناء الأج�شام بالفجرية ن�فمرب املقبل 

اللجنة الثقافية يف نادي ال�شارقة الريا�شي تبحث الرتقاء 
باأدوارها وجه�د النادي يف ال�شاأن الثقايف

تنطلق ال�شاعة العا�شرة �شباح اليوم اخلمي�س )12 
�شبتمر( فعاليات الدور النهائي لبطولة دبي للياقة 
واملقيمني  للمواطنني  املفتوحة  فئتها  يف  البدنية 
بالدولة التي تقام برعاية ودعم �شمو ال�شيخ ماجد 
دبي  هيئة  رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
�شموه  مبادرات  من  واح��دة  وتعد  والفنون،  للثقافة 
الهادفة اإىل زيادة الوعي املجتمعي باأهمية الن�شاط 
ال��ب��دين وال��ري��ا���ش��ي، وت��ق��ام ب��دع��م م��ن دو ال��راع��ي 
الرئي�شي وجمل�س دبي الريا�شي ال�شريك الر�شمي، 
اللياقة  �شريك  الريا�شية  فر�شت  فيتن�س  ون��وادي 
م��ول- دب��ي  للفعاليات،  دب��ي  ل���:  بالإ�شافة  البدنية 

حلبة دبي للتزلج.
اإقامة ثاث جولت  للنهائيات  الأول  اليوم  وي�شهد 
رئي�شية على حلبة التزلج بدبي مول، تنطلق الأوىل 
ال�شاعة  حتى  وتتوا�شل  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة 
من  الثانية  اجل��ول��ة  تقام  اأن  على  ظ��ه��را،   12:45
تقام  فيما  ظ��ه��را،  ال��راب��ع��ة  حتى  ال��واح��دة  ال�شاعة 
اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ال�����ش��اع��ة اخل��ام�����ش��ة ح��ت��ى 11 

م�شاء.
اجلمعة  غد  يوم  النهائيات  تتوا�شل  اأن  املقرر  ومن 
)13 �شبتمر( بنادي الو�شل الذي ي�شت�شيف جولة 
 7:50 ال�شاعة  م��ن  لل�شيدات  ال�شباحة  ملناف�شات 
ملراعاة  مغلقة  �شتكون  وال��ت��ي  �شباحا،   9:30 اإىل 
مناف�شات  تقام  ثم  امل�شاركات،  ال�شيدات  خ�شو�شية 
ال�شاعة  من  الو�شل  بنادي  اأي�شا  للرجال  ال�شباحة 

تنطلق  اأن  ع��ل��ى  ���ش��ب��اح��ا،   12:10 اإىل   10:30
اجلولة الثانية بحلبة التزلج بدبي مول من ال�شاعة 
1 اإىل 4 ظهرا، ثم تقام اجلولة الثالثة من ال�شاعة 

4:40 اإىل 10:30 م�شاء.
ت��وا���ش��ل��ت ع��ل��ى م���دار ث��اث  وك��ان��ت الت�شفيات ق��د 
بفروعه  الريا�شية  فر�شت  فيتن�س  بنوادي  اأ�شابيع 
الثاث املعتمدة للبطولة يف كل من: مردف �شيتي 
تاأهل  الواحة للت�شوق،  املعرفة ومركز  �شنر وقرية 
عنها 36 م�شارك يف كل من فئتي الرجال وال�شيدات 

اإىل النهائيات، وقد متكن الثنائي الأمركي كينيث 
ليفرت�س وليندزي فالينزويا من ت�شدر الت�شفيات 
لفئتي الرجال وال�شيدات، وذلك بعدما حقق كينيث 
 11 بواقع  الرجال  بفئة  الأف�شل  الزمن  ليفرت�س 
دقيقة و17 ثانية و44 جزء من الثانية، فيما جاء 
ثانيا الريطاين غريغ ديغنان بزمن ومقداره 11 

دقيقة و19 ثانية و90 جزء من الثانية.
النتائج  اأف�شل  القبي�شي  خليفة  الإم��ارات��ي  و�شجل 
ومقداره  بزمن  الثالث  باملركز  بحلوله  الماراتية 

11 دقيقة و22 ثانية و81 جزء من الثانية، فيما 
ج���اء ال��روي��ج��ي ه��ال��ف��ارد ب��ور���ش��ي��م ب��امل��رك��ز ال��راب��ع 
11 دقيقة و22 ثانية  بعدما �شجل رقما ومقداره 
توما�س  بني  خام�شا  وج��اء  الثانية،  من  ج��زء  و94 
و26  دقيقة   11 وم��ق��داره  ب��زم��ن  بالكويت  املقيم 

ثانية و6 اأجزاء من الثانية.
من جانبها ت�شدرت المركية ليندزي فالينزويا 
ت�شفيات ال�شيدات، بعدما �شجلت زمنا ومقداره 12 
دقيقة و7 ثوان و13 جزء من الثانية، تليها باملركز 
وم��ق��داره  بزمن  غري�س  ليان  الريطانية  ال��ث��اين 
من  اأج���زاء  و6  الثانية  م��ن  ج��زء  و18  دقيقة   12

الثانية.
املركز  بالكويت  املقيمة  اأن��در���ش��ون  مارلني  وحققت 
ثانية  و22  دق��ي��ق��ة   12 وم���ق���داره  ب��زم��ن  ال��ث��ال��ث 
اآين  الي�شلندية  نالت  فيما  الثانية،  و19 جزء من 
ثور�شدوتر املركز الرابع بزمن ومقداره 12 دقيقة 
و22 ج���زء م���ن ال��ث��ان��ي��ة و73 ج���زء م���ن ال��ث��ان��ي��ة، 
ت�شارلوت  الريطانية  اخلام�س  باملركز  جاءت  فيما 
ثانية  و53  دقيقة   12 وم��ق��داره  ب��زم��ن  ماثر�س 

و81 جزء من الثانية.
على  نوعها  م��ن  الأ���ش��خ��م  تعد  البطولة  اأن  ي��ذك��ر 
مبجال  التخ�ش�س  ن��اح��ي��ة  م��ن  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى 
عن  ت��زي��د  ال��ت��ي  املالية  واجل��وائ��ز  البدنية،  اللياقة 
بعد تخ�شي�س جوائز مالية  اإم��ارات��ي  دره��م  مليون 
ال�8  امل�شابقات  يف  الأوىل  امل��راك��ز  على  للحا�شلني 

على  ت�شاف  دره��م  اآلف   10 ب��واق��ع  النهائيات،  يف 
اخلتام  و�شيكون  البطولة  جلوائز  الجمالية  قيمة 
من  تقام  بجولة  �شبتمر(   14( املقبل  ال�شبت  يوم 
الأب��ط��ال  تتويج  يليها  م�����ش��اء،   10 اإىل   4 ال�شاعة 
اللجنة  خ�ش�شت  ح��ي��ث  امل��ال��ي��ة  اجل���وائ���ز  وت���وزي���ع 
املنظمة كوؤو�س بت�شميم مميز متنح لأ�شحاب املراكز 
الأوىل اإىل جانب جوائز مالية تقارب املليون درهم 
املتناف�شني من  األف دره��م( توزع على كافة   970(

الرجال والن�شاء يف املناف�شات النهائية للبطولة، يف 
مقدمتها 200 األف درهم ل�شاحبي املركز الأول يف 
فئتي الرجال وال�شيدات، و�شينال املركز الثاين على 
األ��ف، الرابع 30  مبلغ 50 األف دره��م، الثالث 40 
األف، اخلام�س 20 األف، ال�شاد�س 10 األف، ال�شابع 
9 اآلف، الثامن 8 اآلف، التا�شع 7 اآلف، العا�شرة 6 
اآلف، احلادي ع�شر 5 الأف، فيما مت تخ�شي�س مبلغ 

4 اآلف درهم لأ�شحاب املركز من 12 اإىل 36 .

امل�����ش��ارك��ة ف��ى البطولة  18 دول����ة ع��ل��ى  واف��ق��ت 
العربية الع�شرين لبناء الج�شام التى ت�شت�شيفها 
30 نوفمر  اإىل   26 م��ن  ال��ف��رة  ف��ى  الفجرة 
بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  برعاية  القادم 

حممد ال�شرقي وىل عهد الفجرة.
وذك����ر ال��دك��ت��ور ع����ادل ف��ه��ي��م رئ��ي�����س الحت��ادي��ن 

لرئي�س  التنفيذي  وامل�شاعد  وامل�����ش��رى  العربى 
الحت���اد ال���دويل لبناء الأج�����ش��ام ان رع��اي��ة �شمو 
ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي متنح 
اأن رئي�س  اأه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة م�����ش��را اىل  ال��ب��ط��ول��ة 
ال�شيخ مكتوم  الأج�����ش��ام  ل��ب��ن��اء  الإم�����ارات  احت���اد 
التنفيذى  وامل�����ش��اع��د  ون��ائ��ب��ه  ال�شرقي  حمد  ب��ن 

بن  ب��ن حمد  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  ال�شيوى  ل��احت��اد 
تخرج  لكي  ال�شتعدادت  يتابعون  ال�شرقي  �شيف 
ال��ب��ط��ول��ة ب��اأب��ه��ى ���ش��ورة ع��ل��ى غ����رار ال��ب��ط��ولت 

العاملية.
واأك����د اأن ال���ش��ت��ع��دادات جت���ري ع��ل��ى ق���دم و���ش��اق 
م��ن خ���ال جل���ان ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ي�����ش��رف عليها 

العميد عبد الكرمي �شعيد المني العام لاحتاد 
اأع�����ش��اء جم��ل�����س الدارة  الم����ارات����ي وع����دد م���ن 
م�����ش��را اإىل اأن م��ن ���ش��ي��وف ال��ب��ط��ول��ة ال��دك��ت��ور 
لبناء  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  �شانتوجنا  رفائيل 
ال خليفة  را���ش��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  وال�شيخ  الج�����ش��ام 

رئي�س الحتاد البحريني والآ�شيوي.

ا�شتمارة  لت�شلم  م��وع��د  اآخ���ر  اأن  فهيم  واأو����ش���ح 
اأكتوبر املقبل   26 امل�شاركة النهائية يف البطولة 
ا�شتمارة  اع��ادة  الوطنية  الحت��ادات  وعلى جميع 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  اىل  النهائية  امل�شاركة 
يف املوعد املحدد ويجب كتابة اأ�شماء جميع اأفراد 
البعثة مبا فى ذلك الداريون واحلكام واملدربون 

ا�شافة اىل الاعبني واأوزان املناف�شة اخلا�شة بهم 
وتتنوع اأوزان البطولة التي �شتقام يف نادي التن�س 
بالفجرة الذي يت�شع حلوايل األفي متفرج وهي 
60 كجم 65 كجم و 70 كجم و75 كجم و 80 
كجم و 85 كجم و90 كجم و 100 كجم وفوق 

100 كجم .

اأع�����رب�����ت ال���ل���ج���ن���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة خ���ال 
اج��ت��م��اع��ه��ا م�����ش��اء اأم�����س مب��ق��ر ن��ادي 
ال�������ش���ارق���ة ال���ري���ا����ش���ي ال���ث���ق���ايف ع��ن 
ت���ق���دي���ره���ا ل���ل���ت���وج���ي���ه���ات ال���ك���رمي���ة 
ال��دائ��م��ة م��ن قبل �شاحب  وال��رع��اي��ة 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
ل��احت��اد ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة حفظه اهلل 
كافة  يف  العام  الثقايف  بال�شاأن  ورع��اه 
اإمارة ال�شارقة وباملوؤ�ش�شات الريا�شية 
واأكدت  ال�شدد  للقيام بدورها يف هذا 
على  الثاين  اجتماعها  خال  اللجنة 
بالنواحي  ل��ارت��ق��اء  دوره���ا  موا�شلة 
الثقافية واملعرفية يف النادي و�شعيها 
اأن  لطرح برامج وفعاليات من �شاأنها 
ال�شارقة  ن���ادي  مل�شرة  اإ���ش��اف��ة  متثل 

وتري توجهاته العامة .
ت��راأ���س الج��ت��م��اع حممد ح��م��دان بن 
م�شرف  الدارة  جمل�س  ع�شو  جر�س 
ال���ال���ع���اب ال���ف���ردي���ة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 
اللجنة  اأع�����ش��اء  ال��ث��ق��اف��ي��ة وح�����ش��ره 
الكعبي ع�شو جمل�س  �شهيل  كا من 
ل��ل��ت��ط��وي��ر  ال�������ش���ارق���ة  م��ن��ت��دى  اإدارة 
مركز  مدير  يا�س  بني  وعبدالرحمن 
ال�شارقة �شابقا وعمر اجلروان  �شباب 
ع�شو جمل�س �شورى ال�شباب الطالب 
يف جامعة ال�شارقة تخ�ش�س العاقات 

العامة.
تقريرها  و�شع  اآليات  اللجنة  وبحثت 
اخلا�س بخطة عملها متهيدا لرفعه 
ال�����ش��ارق��ة  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  اإىل 
اأعملها  وم��رت��ك��زات  روؤي��ت��ه��ا  يت�شمن 
اأ����ش���رة ال���ن���ادي لتعزيز  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 

بالعمل  ال��ن��ه��و���س  ج���وان���ب  خم��ت��ل��ف 
ال���ث���ق���ايف ل����ن����ادي ال�������ش���ارق���ة وال��ع��م��ل 
اجلهات  مع  التعاون  ج�شور  مد  على 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وال���رب���وي���ة مبا 
ي��خ��دم الأه������داف ال��ت��ي ت�����ش��ع��ى اإل��ي��ه��ا 
والتي ترتكز يف على عدد من املحاور 
ال�شمو  �شاحب  وروؤى  تتاقى  ال��ت��ي 
التنمية  جم����ال  يف  ال�����ش��ارق��ة  ح���اك���م 
وج�شدا  روح���ا  ال��ف��رد  وب��ن��اء  ال�شاملة 
والثقافة  الريا�شة  خال  من  وعقا 

خلدمة هذا الوطن املعطاء.
احلايل  الو�شع  على  اللجنة  واإطلعت 
ل��ل�����ش��اأن ال���ث���ق���ايف يف ن�����ادي ال�����ش��ارق��ة 
مطلع  موعدها  حتديد  يف  وتباحثت 
الرامج  خطة  لعر�س  القادم  ال�شهر 

تت�شمن  وال��ت��ي  الثقافية  والأن�شطة 
موا�شلة تنظيم �شباق الأندية للثقافة 
وال���ف���ن���ون وت���اأه���ي���ل ال��ف��ري��ق ال��ث��ق��ايف 
الفعاليات  كافة  يف  للم�شاركة  للنادي 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام داخ����ل ال��دول��ة 
الثقافية  للمكتبة  زي���ارة  على  ع��اوة 
ل��ل��ن��ادي وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإع�����داد قائمة 
توفرها  ال��واج��ب  وامل��ج��ات  بالكتب 
مع  ال��ت��ع��اون  اإىل  بال�شافة  للمكتبة 
طاب اجلامعات يف املدينة اجلامعية 
ب��ال�����ش��ارق��ة ل��و���ش��ع ت�����ش��ور ع�����ش��ري 
لإبراز مواهبهم  وت�شجيعهم  للمكتبة 
يف الت�شميم. واأكد حممد حمدان بن 
م�شرف  الدارة  جمل�س  ع�شو  جر�س 
ال���ال���ع���اب ال���ف���ردي���ة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 

الن�����ش��ط��ة  م��ن��ظ��وم��ة  اأن  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  ت�شعى  ال��ت��ي  وال���رام���ج 
ط��رح��ه��ا ت��ت�����ش��م��ن اأب����ع����اد م�����ش��رك��ة 
الثقافية  اجل���وان���ب  ج��م��ي��ع  لتغطية 
والجتماعية  والربوية  والريا�شية 
ن��ادي  اإدارة  جمل�س  دور  ع��ل��ى  واأث��ن��ى 
ال�شارقة برئا�شة ال�شيخ اأحمد اآل ثاين 
باللجنة  وعناية  اهتمام  يوليه من  ملا 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ك��م��ا وق�����دم ���ش��ك��ره و���ش��ك��ر 
ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة  ملجل�س  ال��ل��ج��ن��ة 
الأندية  ل�شباق  دعمهم  موا�شلة  على 
متتاليني  ملو�شمني  والفنون  للثقافة 
واملراكز  الريا�شية  الأندية  وم�شاركة 
الثقافية وال�شبابية يف هذه التظاهرة 

الثقافية.

نالت بعثة الدولة لل�شطرجن اأربع ميداليات  ذهبيتان 
لل�شطرجن لطاب  اآ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة  وب��رون��زي��ت��ان  يف 
وط��ال��ب��ات امل���دار����س ال��ت��ي اخ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا يف 
�شرلنكا. وحظيت البعثة با�شتقبال حافل يف قاعة 
ال��دويل لدى و�شولها الليلة  املجل�س يف مطار دبي 
البطولة.  يف  الناجحة  م�شاركتها  بعد  املا�شية  قبل 
وكان يف اإ�شتقبال البعثة.. �شعادة ه�شام علي الطاهر 
و�شعادة  لل�شطرجن  الآ�شيوي  العام لاحتاد  الأم��ني 
�شيف �شامل خلريباين النعيمي الأمني العام لنادي 
التنفيذي  املكتب  رئي�س  وال�شطرجن  للثقافة  العني 
ل��ل��ن��ادي وع���دد م��ن اأول���ي���اء اأم����ور ال��اع��ب��ني . وق��د 
ميداليتني  الرا�شدي  مايد  الإماراتي  البطل  اأح��رز 
ذهبيتني..الأوىل يف بطولة اآ�شيا الفردية لل�شطرجن 
الكا�شيكي حتت 15 عاما والثانية يف بطولة اآ�شيا 
لل�شطرجن اخلاطف لنف�س الفئة بينما جنحت ودمية 
اآ�شيا لل�شطرجن  اإحراز برونزية بطولة  الكلباين يف 
13 عاما واأح��رزت زينب املعمري  الكا�شيكي لفئة 
حتت  الديناميكي  لل�شطرجن  اآ�شيا  بطولة  برونزية 
لل�شطرجن  ال�شريانكي  . وجنح الحت��اد  �شنوات   7
واإ���ش��راف  ب��دع��م  الآ���ش��ي��وي  البطولة  اإ�شت�شافة  يف 
 400 ..ومب�����ش��ارك��ة  لل�شطرجن  الآ���ش��ي��وي  الحت���اد 
الهند و�شريانكا  دول��ة هي   15 لعب ولعبة من 
وقرغيز�شتان  وتركمان�شتان  واأ�شراليا  وماليزيا 
والإم�����ارات وج��زر  وال��ي��م��ن  وك��ازخ�����ش��ت��ان ومنغوليا 
امل���ال���دي���ف وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وم���ي���امن���ار وت��اي��ل��ن��د 
بن  �شلطان  ال�شيخ  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن  واأوزب��ك�����ش��ت��ان. 
العني  ن��ادي  رئي�س  نهيان  اآل  �شخبوط  ب��ن  خليفة 
ال��ذي حققها  الإجن��ازات  بهذه  وال�شطرجن  للثقافة 
اإىل �شاحب  واأه���داه���ا  ال��دول��ة  با�شم  ال��ن��ادي  اأب��ن��اء 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإىل  اهلل  حفظه 
الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإىل  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات واإىل الفريق 
ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  اأول 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
نهيان م�شت�شار  اآل  زايد  ال�شيخ هزاع بن  �شمو  واإىل 

زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  واإىل  الوطني  الأم���ن 
بن  زاي���د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
والإن�شانية  اخل��ري��ة  ل��اأع��م��ال  نهيان  اآل  �شلطان 
اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  ال��وط��ن��ي  الأم���ن  م�شت�شار 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  واإىل  الريا�شي 
نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع رئي�س 
م�شيدا  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة 
ولل�شطرجن  عامة  ب�شفة  للريا�شة  �شموهم  بدعم 
ب�شفة خا�شة مما �شاهم يف حتقيق هذه الإجنازات 
اآل  .  ووجه ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
نهيان نحو ت�شخر كافة الإمكانيات اأمام الاعبني 
والاعبات للحفاظ على هذه الإجنازات وتطويرها 
. بدوره اأكد الطاهر اأن امليداليات التي مت حتقيقها 
والإجناز الذهبي جاءت اإ�شتكمال مل�شوار الإجنازات 
الآ�شيوية الذهبية ال�شابقة التي باتت �شببا مبا�شرا 
دول��ة  ولع��ب��ات  لاعبي  النف�شي  احل��اج��ز  ك�شر  يف 
بكل  الآ���ش��ي��وي��ة  املناف�شات  غ��م��ار  الإم����ارات خل��و���س 
ثقة والوقوف على من�شات التتويج م�شيدا يف هذا 
برئا�شة  لل�شطرجن  الإم�����ارات  احت���اد  ب���دور  الإط����ار 
�شعادة �شعيد املقبايل واأع�شاء جمل�س اإدارة الحتاد 
والعاملني يف الأجهزة التنفيذية والفنية اإىل جانب 
العني  ن��ادي  اإدارة  بال�شكر  وخ�س   .. الأندية  تعاون 
لاعبني  الأج���واء  هياأت  التي  وال�شطرجن  للثقافة 
لتحقيق النت�شارات كما ثمن دعم جمل�س اأبوظبي 
الريا�شي ودوره يف حتقيق هذه الإجن��ازات الكبرة 
النعيمي  خلريباين  �شامل  �شيف  اأك��د  ناحيته  من   .
الأمني العام لنادي العني للثقافة وال�شطرجن فخره 
باإجناز لعبي ولعبات نادي العني اأبطال الإمارات 
واآ�شيا واأهدى الإجنازات اإىل �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة ونائبه واأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات واإىل 
نهيان  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  الفريق 
و�شمو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو  واإىل 

ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان . 
النادي  اإدارة  الإجن���ازات حتمل  ه��ذه  اأن  على  و�شدد 
والتفوق  ال�شدارة  على  للحفاظ  كبرة  م�شئولية 
من خال متابعة خطط وبرامج تطوير الاعبني 
. اأم��ا رئي�س بعثة الإم��ارات حممد اأم��ني الزرعوين 

فقد اأعرب عن �شعادته بهذا الإجناز والأداء امل�شرف 
الآ�شيوية  البطولة  يف  الإم����ارات  ولع��ب��ات  لاعبي 
لل�شطرجن لطلبة وطالبات املدار�س. واأ�شادت مرمي 
بنادي  الن�شائي  الن�شاط  رئي�شة  ال�شام�شي  حمد 
ال��ذي  الكبر  ب��ال��دع��م  وال�شطرجن  للثقافة  ال��ع��ني 
رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  تقدمه 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�س  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد 
لاأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية 
الن�شائية  الريا�شية  احل��رك��ة  لت�شجيع  والطفولة 
وحتفيز فتيات الإمارات على حتقيق نتائج متقدمة 

يف البطولة الآ�شيوية . 
ي���ذك���ر اأن زي���ن���ب امل���ع���م���ري ن���ال���ت ب���رون���زي���ة اآ���ش��ي��ا 
لل�شطرجن الديناميكي ودمية الكلباين ح�شلت على 
اآ�شيا  بطولة  الإم��ارات يف  لدولة  الثانية  الرونزية 
مايد  ذهبيتي  اإىل  الكا�شيكي..اإ�شافة  لل�شطرجن 
رئي�س  ال��ط��اه��ر  ط���ارق  املهند�س  واأك���د   . ال��را���ش��دي 
اجلهاز الفني ب�شطرجن العني وامل�شرف الفني على 
اأن ه��ذه الإجن���ازات توؤكد �شامة  الإم��ارات��ي  الوفد 
قاعدة النا�شئني والنا�شئات مما �شاعف م�شوؤوليتنا 
وحتقيق  وتطويرها  الإجن���ازات  هذه  على  للحفاظ 
 . ال��ق��ادم��ة  امل��ي��دال��ي��ات يف ال�شتحقاقات  امل��زي��د م��ن 
وثمن  الريا�شي  اأبوظبي  اإىل جمل�س  ال�شكر  ووجه 
اأم����ني ع���ام جمل�س  دور حم��م��د اب��راه��ي��م امل��ح��م��ود 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي يف الإجن�����از ودع��م��ه امل��ت��وا���ش��ل 
للنادي �شواء يف امل�شاركات اخلارجية اأو دعم تنظيم 
الإم���ارات  اأر����س  وال��ق��اري��ة على  العاملية  ال��ب��ط��ولت 
عائ�شة  البعثة  اإداري���ة  تاألقت  الإداري  اجل��ان��ب  ويف 
هذه  حتقيق  يف  كبر  دور  لها  ك��ان  التي  ال�شام�شي 
الإجن��ازات من خال توفر �شبل النجاح لاعبات 
البطولة  اأن  يذكر   . البطولة  ملناف�شات  وتهيئتهم 
امل��دار���س  وط��ال��ب��ات  ل��ط��اب  لل�شطرجن  الآ���ش��ي��وي��ة 
الر�شمية  امل�شابقات  اإح���دى  ه��ي  الأط��ف��ال  وري��ا���س 
اأج��ن��دة الحت����اد الآ���ش��ي��وي لل�شطرجن  امل��ع��ت��م��دة يف 
هيكيداوا  مدينة  يف  التا�شعة  ن�شختها  اأقيمت  وق��د 
ال�����ش��ري��ان��ك��ي��ة ومت ت��وج��ي��ه ال���دع���وة ل��� 49 احت��اد 
�شطرجن يف قارة اآ�شيا .. و�شتقام الدورة القادمة يف 

تايبيه بجمهورية ال�شني .

ا�شتقبال حافل لبعثة الدولة لل�شطرجن التي عادت باأربع ميداليات من بط�لة اآ�شيا يف �شريلنكا

منتخبنا يحط رحاله بتاهيتي ويبداأ تدريباته اليومية
اأبي�س ال�ش�اطئ ي�اجه الباراغ�اي وديًا الي�م ا�شتعدادًا للم�نديال 

اخلمي�س  اليوم  ال�شاطئية  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  يواجه 
وذلك  بتاهيتي،  تقام  ودي��ة  دولية  م��ب��اراة  يف  ال��ب��ارغ��واي  منتخب 
التي  العامل  ا�شتعدادات منتخبنا خلو�س مناف�شات كاأ�س  اإطار  يف 
اجل��اري،  �شبتمر   28 اإىل   18 من  بالفرة  تاهيتي  ت�شت�شيفها 
ويلعب فيها باملجموعة الأوىل اإىل جانب البلد امل�شيف وا�شبانيا 

والوليات املتحدة الأمركية.
اأول  البعثة حط منتخبنا رحاله بتاهيتي  وقال بدر حارب رئي�س 
ال��ث��اث��اء وب��ع��د رح��ل��ة �شفر �شاقة وطويلة لأك���ر من  اأم�����س  م��ن 
املدير  اأقام الرازيلي مار�شيلو مينديز  36 �شاعة، وفور و�شوله 
اأن تنطلق بعد  ال��ف��ن��ي ت��دري��ب ل��اإح��م��اء وف���ك ال��ع�����ش��ات، ع��ل��ى 

لو�شع  ي�شعى من خالها مينديز  التي  اليومية  التدريبات  ذلك 
الفر�شة  الاعبني  الفنية ومنح  الأخ��رة على اخلطط  اللم�شات 
اأج��واء اجلزيرة التي تقع باملحيط الهادي و�شبط  لاعتياد على 

ال�شاعة البيولوجية لاعبينا نظرا لفارق التوقيت الكبر .
اأك��ر ع��دد ممكن من  اإ���ش��راك  اإىل  اأن يعمد مينديز  وم��ن املتوقع 
البعثة  ت�شم  حيث  للقاء،  الثاث  الأ�شواط  م��دار  على  الاعبني 
عبا�س،  الكعبي، حممد  12 لعبا، وهم: حممد اجل�شمي، هيثم 
امل�شعبي،  رامي  عبا�س علي، بطي كاظم، كمال علي، ح�شن علي، 

علي كرمي، وليد حممد، عادل علي وحميد جمال. 
وتاأتي مواجهة الباراغواي اليوم واملنتخب الرازيلي يوم بعد غد 

ال�شبت )14 �شبتمر( يف اإطار العمل على تهيئة الاعبني ملواجهة 
قد  منتخبنا  كان  بعدما  وذل��ك  اجلنوبية،  اأمركا  دول  منتخبات 
خا�س يف الفرة املا�شية العديد من البطولت والدورات الدولية 

الودية، التي قابل خالها منتخبات من: اأوروبا واآ�شيا واأفريقيا.
وكانت قرعة نهائيات كاأ�س العامل التي �شحبت يف تاهيتي مطلع 
على  امل�شاركة  ال�16  املنتخبات  ت��وزي��ع  �شهدت  ق��د  املا�شي  يونيو 
اأربع جمموعات، حيث �شمت املجموعة الثانية منتخبات: هولندا 
الثالثة:  املجموعة  ال�شلمون،  وج���زر  وال�����ش��ل��ف��ادور  والرج��ن��ت��ني 
رو�شيا  الرابعة:  املجموعة  واأوكرانيا،  وال�شنغال  واإي��ران  الرازيل 

حامل اللقب واليابان والباراغواي و�شاحل العاج.
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تقدم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
اللجنة  رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
القدم  ل��ك��رة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  لبطولة  املنظمة  العليا 
حتت 17 عاما-الإمارات 2013 بال�شكر والعرفان 
اإىل القيادة الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  خليفة بن زايد 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
الذي  والهتمام  الرعاية  على  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
يحظى به القطاع الريا�شي و دعم تنظيم البطولة 
اأكتوبر   17 على ماعب الدولة خال الفرة من 

اإىل 8 نوفمر املقبلني.
وعر معاليه عن ثقته بقدرات اأبناء دولة الإمارات 
واإخ��راج��ه��ا  البطولة  تنظيم  على  املتحدة  العربية 

ال�شعيد  على  ال��دول��ة  مبكانة  يليق  ال���ذي  بال�شكل 
ال��ع��امل��ي يف جم���ال ا���ش��ت�����ش��اف��ة وت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ط��ولت 

والأحداث الريا�شية الكرى.
ج���اء ذل���ك خ���ال ال���زي���ارة ال��ت��ف��ق��دي��ة ال��ت��ي ق���ام بها 
�شي�شت�شيف  ال����ذي  الأه���ل���ي  ال���ن���ادي  مل��ق��ر  م��ع��ال��ي��ه 
الأدوار  مباريات  من  وع��دد  دبي  جمموعة  مباريات 
وماعب  البطولة  ملعب  معاليه  وتفقد  التالية. 
ال���ت���دري���ب وغ�����رف ال���اع���ب���ني وامل����رك����ز الإع���ام���ي 
لتقدمي  ا�شتخدامها  �شيتم  التي  الإ�شعاف  و�شيارات 

اخلدمات للم�شاركني يف البطولة.
واإطلع معاليه يرافقه �شعادة يو�شف ال�شركال نائب 
املنظمة للبطولة رئي�س احتاد  العليا  اللجنة  رئي�س 
ال�شريف  اأح��م��د  د.  �شعادة  و  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الإم����ارات 
رئ��ي�����س جم��م��وع��ة دب���ي الأم�����ني ال���ع���ام مل��ج��ل�����س دب��ي 

الريا�شي وحممد عبداهلل بن بدوه مدير البطولة 
�شعادة عبد املح�شن الدو�شري الأمني العام امل�شاعد 
ال�شباب والريا�شة ود. خالد  للهيئة العامة لرعاية 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  م�شت�شار  الها�شمي 
دبي  واأحمد خليفة حماد مدير جمموعة  للبطولة 
وع��ل��ي ع��م��ر ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��م��وع��ة دب���ي وحم��م��د 
اجل���وك���ر ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الإع���ام���ي���ة على 
التقرير  خال  من  للبطولة  ال�شتعدادات  مراحل 
ال���ذي ق��دم��ت��ه اإدارة امل��ج��م��وع��ة وك��ذل��ك م��ن خ��ال 
الط���اع على اأر����س ال��واق��ع على م��ا مت اجن���ازه يف 
املوا�شات  جل��ان  وعمل  الريا�شية  املن�شاآت  جم��ال 
ال��ف��وري  والإ���ش��ع��اف  الأم��ن��ي��ة  واللجنة  وال�شتقبال 

وغرها من جمالت العمل.
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل  وع���ر 

�شعادته  عن  للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
مبا مت اإجن��ازه حيث بلغت ن�شبة الجن��از حتى الآن 

قرابة 70 باملائة من خطة العمل.
ومت النتهاء من جميع متطلبات العمل قبل املوعد 
العمل  ب��ف�����ش��ل  وذل����ك  اأي�����ام  ب��ع��دة  للتنفيذ  امل���ح���دد 

الدوؤوب الذي يتم اجنازه على مدار ال�شاعة.
واأكد معايل رئي�س اللجنة العليا املنظمة اأن اجلميع 
اأف��راد  واأن كل فرد من  الواحد  الفريق  ب��روح  يعمل 
و�شيتوا�شل  عمله  جم��ال  يف  قائد  هو  العمل  فريق 
الريا�شيني  خ��ال  م��ن  البطولة  اأث��ن��اء  ال��ع��امل  م��ع 
والإع����ام����ي����ني واجل���م���ه���ور ال����ذي����ن ���ش��ي��ح�����ش��رون 
للبطولة. وخاطب معاليه اأع�شاء فرق العمل قائا 
اأنتم اأهم عنا�شر العمل واأن دولة الإمارات العربية 
اأج��ل  ن��ب��ذل غ��اي��ة ج��ه��دن��ا م��ن  اأن  امل��ت��ح��دة ت�شتحق 

الذي  الكبر  والتقدم  لها  احل�شاري  الوجه  عك�س 
تعي�شه يف جميع جمالت احلياة .. واإنني اأقدر مدى 
القيادة  ظ��ن  ح�شن  عند  اأن��ك��م  تثبتوا  لأن  تطلعكم 
ونائبه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو  ل�شاحب  ال��ر���ش��ي��دة 
اأول �شمو  واأ�شحاب ال�شمو حكام الإم��ارات والفريق 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد 
ال�شيخ  و�شمو  امل�شلحة  للقوات  العلى  القائد  نائب 
اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان 
اآل نهيان م�شت�شار  زايد  ال�شيخ هزاع بن  دبي و�شمو 
الإم��ارات  الفخري لحت��اد  الرئي�س  الوطني  الأم��ن 
البطولة  تنظيم  ع��ل��ى  ي�����ش��رف  ال����ذي  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
اإن  معاليه  واأ���ش��اف  لها.  ال�شتعداد  مراحل  ويتابع 
جديدة  اإ���ش��اف��ة  �شيكون  البطولة  ا�شت�شافة  جن��اح 
على  الدولة  تاأ�شي�س  منذ  حتققت  التي  للنجاحات 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  لهما  املغفور  يد 
وال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم و�شيكون حافزا لنا 
وداعما جلهودنا يف تنظيم بطولت واأح��داث دولية 
2020 . ويف ختام لقاء  اأكر ويف مقدمتها اك�شبو 
معاليه مع اأع�شاء فرق العمل .. اأ�شاد �شعادة يو�شف 
دبي  جمل�س  ب��دع��م  اللجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�����ش��رك��ال 
الريا�شي لعمل جمموعة دبي . وعر �شعادة د. اأحمد 
ال�شريف رئي�س جمموعة دبي اأمني عام جمل�س دبي 
نهيان  ال�شيخ  معايل  بزيارة  ال�شعادة  عن  الريا�شي 
بن مبارك اآل نهيان مقر املجموعة ولقاء العاملني 
ال��زي��ارة وك��ل��م��ات وت��وج��ي��ه��ات معاليه  فيها واإع��ت��ر 
دافعا للجميع للتميز يف التنظيم .. موؤكدا اأن العمل 
من  الإنتهاء  و�شيتم  املو�شوعة  اخلطة  وف��ق  �شيتم 

جميع الأعمال قبل املوعد الزمني املحدد لها.

بن  و مركز حممد  الريا�شي  دب��ي  اأع��ل��ن جمل�س   
را�شد لإعداد القادة التابع لدائرة املوارد الب�شرية 
حلكومة دبي عن انطاق فعاليات الدورة الثالثة 
القيادات  ب��ن حممد لإع���داد  برنامج ح��م��دان  م��ن 
جمل�س  اطلقه  ال��ذي  الرنامج  وه��و   ، الريا�شية 
2008 ب��ه��دف ت��اأه��ي��ل  دب���ي ال��ري��ا���ش��ي يف ال��ع��ام 
واإع�����داد ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ال�����ش��اب��ة ل��ت��ويل العمل 
توىل  و   ، الوطنية  الريا�شية  املوؤ�ش�شات  اإدارة  يف 
م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ش��د لإع�����داد ال���ق���ادة ت�شميم 
الريا�شي  ال��ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  متطلباته 
الآنية وامل�شتقبلية. جاء ذلك يف املوؤمتر ال�شحفي 
الق�شائي،  دب��ي  الأرب��ع��اء مبعهد  ام�س  ال��ذي عقد 
امل��وارد  اأم��ل بن ع��دي مدير دائ��رة  بح�شور �شعادة 
ال�شريف  د.اأحمد  و�شعادة  دبي،  بحكومة  الب�شرية 
اأمني عام جمل�س دبي الريا�شي، ومنت�شبي الدورة 
جانب  اإىل   ،35 عددهم  البالغ  للرنامج  الثالثة 
الريا�شية  املوؤ�ش�شات  وممثلي  العاملني  من  ع��دد 
الإع��ام  املتحدة ورج��ال  العربية  الإم���ارات  بدولة 
اأم���ل ب��ن ع��دي مدير  املحلي والإق��ل��ي��م��ي. وق��ال��ت 
دائ����رة امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة ب��ح��ك��وم��ة دب���ي ب��ال��ب��داي��ة 
نبارك خلريجي الدفعتني املا�شيني من الرنامج، 
والتزامهم وم�شاريعهم  ون�شكرهم على اجتهادهم 
التي قاموا بها، وناأمل اأن يكون القطاع الريا�شي 

قد ا�شتفاد منهم خ�شو�شا اأننا ن�شعى بالتعاون مع 
الريا�شي لتحقيق الإ�شافة والتطور  جمل�س دبي 
املن�شود للحركة الريا�شية بدولة الإمارات العربية 
اأم��ني  ال�شريف  د.اأح��م��د  وق���ال  واملنطقة  امل��ت��ح��دة 
اإن��ه ملن دواع��ي الفخر  ع��ام جمل�س دب��ي الريا�شي 
وال�شرور اأن ن�شهد انطاق فعاليات الدورة الثالثة 
لهذا الرنامج الذي اأطلقه جمل�س دبي الريا�شي 
اإميانا منه باأهمية العمل على اإعداد كوادر وطنية 
ال��ري��ا���ش��ي يف  ال��ق��ط��اع  ب��ق��ي��ادة  للم�شاركة  م��وؤه��ل��ة 
ال��ف��رة امل��ق��ب��ل��ة، وذل����ك م��ن خ���ال ت��زوي��د �شباب 
و���ش��اب��ات ال���وط���ن ب��امل��ع��ارف احل��دي��ث��ة واخل����رات 
الإمارات  لدولة  النجاح  الازمة و�شمان دميومة 
العربية املتحدة واأبناءها . واأ�شاف  مل يكن النجاح 
والأثر البارز للرنامج يف الدورتني ال�شابقتني اأن 
يتحقق لول ت�شافر اجلهود مع مركز حممد بن 
را�شد لإعداد القادة التابع لدائرة املوارد الب�شرية 
حلكومة دبي، مما �شاهم يف اإعداد وتطوير العديد 
العديد  اأث��رت  التي  ال�شابة  الوطنية  الكفاءات  من 
من املوؤ�ش�شات الريا�شية الوطنية، وكان لها دور يف 
الأح��داث  التنظيمية للعديد من  العمليات  اإجن��اح 
الإم���ارات  بدولة  اأقيمت  التي  الدولية  الريا�شية 
�شامة  يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  املتحدة،  العربية 
ال��ن��ه��ج املعتمد يف ت��اأه��ي��ل واإع�����داد ���ش��ب��اب و���ش��اب��ات 

التاأهيل  عملية  يف  ال���ش��ت��م��رار  و���ش��رورة  ال��وط��ن 
لكوننا مقبلني على تنظيم العديد من البطولت 
الكرى وكذلك لرغبتنا يف  الريا�شية  والأح��داث 
موؤ�ش�شاتنا  يف  الريا�شي  الإداري  العمل  تطوير 
متطلبات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

املرحلة احلالية وال�شتعداد للتطورات املقبلة .
اأمام  املجال  فتح  اإمكانية  درا�شة  حاليا  يتم  وختم 
الكوادر الريا�شية بدول جمل�س التعاون اخلليجي 
يف الدورات املقبلة للرنامج، خ�شو�شا اأن العديد 
ه��ذا  يف  للم�شاركة  و�شعيه  رغبتهم  اأب����دى  منهم 

الرنامج الرائد من نوعه حمليا واإقليميا .
للرنامج  الثالثة  ال���دورة  اأع�شاء  اختيار  مت  وق��د 
الذاتية  لل�شرة  35 �شخ�شا، وفقا  البالغ عددهم 
والقيادية  ال�شا�شية  املهارات  وتقييم  �شخ�س  لكل 
والكفاءات ، واأخرا اخل�شوع للمقابات ال�شخ�شية 
وهي:  بالرنامج  اللتحاق  �شروط  ا�شتوفى  ممن 
اأن يكون من مواطني اأو مواطنات دولة الإم��ارات 
العربية املتحدة ممن ل تقل اأعمارهم عن 25 عاما 
، اأن ل يقل امل�شتوى التعليمي للمتقدم عن الثانوية 
بخرة  املتقدم  يتمتع  واأن   ، يعادلها  ما  اأو  العامة 
عملية يف املجال الريا�شي ل تقل عن 3 �شنوات اأو 
من  وغرها   ، الريا�شي  بالعمل  اهتمام  له  يكون 
ال�شروط املذكورة يف املوقع الإلكروين للرنامج. 

و�شينال املنت�شبون �شرف الن�شمام لهذا الرنامج 
وال�شتفادة من املحا�شرات وور�س العمل والزيارات 
امل��ي��دان��ي��ة وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال���ش��ال��ي��ب احل��دي��ث��ة يف 
اإدارة  وكيفية  احل��دي��ث��ة  الريا�شية  الإدارة  ع��ل��وم 
وك��ان  ال��دول��ة.   وخ���ارج  داخ���ل  الريا�شية  املن�شاآت 
جمل�س دب��ي ال��ري��ا���ش��ي ق��د اأط��ل��ق ال����دورة الوىل 
م��ن ه��ذا ال��رن��ام��ج ال��رائ��د يف ال��ع��ام 2008 وقد 
را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  تف�شل 
بح�شوره  الرنامج  فعاليات  ب��اإط��اق  مكتوم،  اآل 
 17 ي���وم  للمنت�شبني  الأوىل  للجل�شة  �شخ�شيا 
نوفمر 2008، و توجيه امل�شاركني يف الرنامج 
التي  التحديات  وطبيعة  املقبلة،  املرحلة  باأهمية 
اأطلق  اأجلها  من  والتي  الريا�شية  احلركة  تواجه 
، كما حثهم  الرنامج  الريا�شي هذا  دبي  جمل�س 
على ال�شتفادة الق�شوى من الدورات واملحا�شرات 
وور�س العمل التي �شي�شاركون فيها ، وتاأكيداً من 
�شموه على اأهمية هذا الرنامج يف اإعداد قادة الغد 
بح�شور  �شموه  تف�شل  فقد   ، الريا�شي  للقطاع 
ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة الوىل ل��ل��رن��ام��ج ال���ذي 
�شموه  تف�شل  كما   ،  2010 يونيو   26 ي��وم  اأقيم 
�شخ�شي  ب�شكل  لكل اخلريجني  ال�شهادات  بت�شليم 
من  اكت�شبوها  التي  امل��ع��ارف  تقدمي  على  وحثهم 
خ����ال ال���رن���ام���ج ل��ل��ق��ط��اع ال���ري���ا����ش���ي لإح�����داث 

القطاع  لهذا  املطلوب  والتغير  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر 
الرنامج  ه��ذا  با�شتمرار  �شموه  واأم���ر  احل��ي��وي، 
احلا�شلة  وال��ت��غ��رات  التطور  ليواكب  وت��ط��وي��ره 
ح�شر  كما  ودول��ي��اً.  واإقليمياً  حملياً  الريا�شة  يف 
اآل مكتوم  را�شد  اأحمد بن حممد بن  ال�شيخ  �شمو 
و�شلم  الرنامج  من  الثانية  الدفعة  تخريج  حفل 
اخلريجني �شهادات التخرج ، كما وجه ب�شم عدد 
ذات  الأوملبية يف  اللجنة  للعمل يف  من اخلريجني 
اأعلن فيه جمل�س دبي الريا�شي عن  الوقت الذي 
للرنامج  الثانية  الدفعة  خريجي  بع�س  تعيني 
وت��ب��ن��ي ب��ع�����س امل���ب���ادرات ال��ت��ي مت ط��رح��ه��ا �شمن 

الرنامج. 

اأهداف الربنامج
يهدف برنامج حمدان بن حممد لإعداد القيادات 

الريا�شية اإىل:
- اإعداد قيادات ريا�شية وتطوير مهاراتهم الفنية 
وال�شلوكية لتحقيق اأهداف جمل�س دبي الريا�شي 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  بالريا�شة  والرت��ق��اء 

املتحدة.
متنا�شق  ومن���و  الأم����د  ط��وي��ل��ة  منهجية  ���ش��م��ان   -
لإع�������داد ال����ق����ادة يف خم��ت��ل��ف جم�����الت ال��ري��ا���ش��ة 

والقطاعات املرتبطة بها والداعمة لها. 

ل�شغل  الريا�شة  �شناعة  يف  عليا  قيادات  تطوير   -
الوظائف القيادية.

امل��م��ار���ش��ات،  واأف�����ش��ل  امل��ت��ط��ورة  املفاهيم  ت��ق��دمي   -
واإج�������راء امل���ق���ارن���ات امل��ع��ي��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة يف جم��ال 

القيادات الريا�شية.
- اإتاحة الفر�شة للمهنيني الريا�شيني يف امل�شتقبل 
للتقدم يف حياتهم املهنية يف جمال الريا�شة وذلك 

عن طريق املمار�شات العملية.
وال�����درا������ش�����ات يف خم��ت��ل��ف  ال����ب����ح����وث  اإج����������راء   -
حلول  ل��ت��وف��ر  املحلية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  التخ�ش�شات 

للتحديات الريا�شية احلالية وامل�شتقبلية.

خمرجات الربنامج
الإدارة  ومم���ار����ش���ات  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل���ب���ادئ  ف��ه��م   -

الريا�شية واإدارة الحراف.
- تنمية القدرات القيادية.

وامل�����ش��وؤول��ي��ة  ال��ع��م��ل  ف����رق  اإدارة  وب���ن���اء  ت��ن��م��ي��ة   -
اجلماعية.

- تنمية قدرات البحث والتحليل لدى امل�شاركني.
- تنمية اإدارة الأحداث الريا�شية الكرى.

ل�شناعة  والت�شويقية  امل��ال��ي��ة  اجل��وان��ب  تنمية   -
الريا�شة.

- اإدارة املن�شاآت الريا�شية.

يغادر �شباح اليوم العا�شمة ابوظبي حممد حممد 
الدولية  ال�شت�شارية  اللجنة  ع�شو  الهاملي  فا�شل 
وع�����ش��و جم��ل�����س ادارة الومل���ب���ي���اد اخل���ا����س ال��دول��ة 
الم��ارات��ي متوجها اىل  اخل��ا���س  الومل��ب��ي��اد  ورئي�س 
ال  العمانية م�شقط لان�شمام اىل وفود  العا�شمة 
12 دولة عربية التي �شوف ت�شارك يف الجتماعات 
�شوريا،  الأردن،   ، م�شر  الإم����ارات،  جانب  اىل  وه��ي 
تون�س،  ليبيا،  ال�شعودية،  قطر،  العراق،  البحرين، 

املغرب، بالإ�شافة اإىل ُعمان الدولة امل�شيفة.

وقد اعتذر ماجد الع�شيمي املدير الوطني لاوملبياد 
احل�شور  ع��ن  املجل�س  وع�����ش��و  الم���ارات���ي  اخل��ا���س 
لتواجده باأندوني�شيا يف مهمة عمل ، كما ي�شارك يف 
الجتماعات فا�شل املن�شوري ع�شو املجل�س واملدير 

الريا�شي يف الوملبياد اخلا�س الماراتي .
13و14  الج���ت���م���اع���ات ت���ق���ام ع��ل��ى م����دى ي���وم���ي 
�شبتمر، وي�شهد اليوم الأول جولة حرة يف حمافظة 
ال�شلطان  بجامع  اجلمعة  ���ش��اة  اأداء  ث��م  م�شقط 
الفتتاحية  اجلل�شة  ت��ب��داأ  اأن  قبل  الكبر،  قابو�س 

العماين  اخلا�س  الوملبياد  رئي�س  نائب  ح�شور  يف 
اآل  ت��رك��ي  ب��ن  في�شل  ال���ش��ت�����ش��اري  املجل�س  وع�����ش��و 
���ش��ع��ي��د، وال���دك���ت���ور ي��ح��ي��ى ب���ن ب���در امل���ع���ويل رئي�س 
الومل��ب��ي��اد اخل��ا���س ال��ع��م��اين، وامل��ه��ن�����س اأمي���ن عبد 
فا�شل  حممد  وحممد  القليمي،  الرئي�س  الوهاب 

الهاملي ،ورئي�س املجل�س الدكتور نا�شر ال�شالح.
ي�����ش��ارك يف الج��ت��م��اع��ات ح�شن الأن�����ش��اري ق��ط��ر ، 
و�شعد عبد يا�شني العراق ، و علي ال�شواهني الأردن 
، وت��وف��ي��ق ال�شريف  ���ش��وري��ة  ، وحم��م��د جن��دت عمر 

الرقيبي  وخ��ال��د   ، امل��غ��رب  ال�شمار  و���ش��اح   ، تون�س 
حممود  ه��اين  املهند�س  اخل���راء  والأع�����ش��اء  ليبيا 
ال�شويلم  واإبراهيم  امل�شري،  الإداري��ة  التنمية  وزير 

ال�شعودية ، اأمر املا قطر.
و���ش��وف ت��ع��ق��د اجل��ل�����ش��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة ���ش��ب��اح ال��غ��د ، 
حممود  ال��وه��اب  عبد  املجل�س  م��ق��رر  �شيقوم  حيث 
با�شتعرا�س حم�شر الجتماع ال�شابق الذي عقد يف 
اإبريل  12و13 من  ال�  الردنية عمان يف  العا�شمة 
الرئي�س القليمي مو�شوعني  ، ثم يناق�س   2013

م���ع رئ��ي�����س الومل���ب���ي���اد اخل���ا����س ال������دويل ت��ي��م��وث��ي 
الرئي�س  من�شب  مب�شتقبل  يتعلق  الأول  �شرايفر، 
التنفيذي لاوملبياد اخلا�س الدويل والثاين خا�س 
بكاأ�س العامل لكرة القدم بالرازيل 2014، يعقبه 
الإقليمية  الأل��ع��اب  خالها  ت��ت��ن��اول  اأخ���رى  جل�شة 

ال�شيفية الثامنة واملقرر اإقامتها عام 2014.
وتبداأ جل�شات اليوم الثاين من الجتماعات بجل�شة 
املتوقع  وت��اأث��ره  للمنطقة  احل��ايل  الو�شع  تناق�س 
على ن�شاط الأوملبياد اخلا�س، ثم ا�شتعرا�س تقرير 

الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س ال��ع��م��اين، ي��ت��م ف��ي��ه ت��ن��اول اأه��م 
يعقبه  ال��وط��ن��ي،  امل�شتوى  على  واجن��ازات��ه  اح��داث��ه 
برامج  املقدمة من خمتلف  للتقارير  اأخ��رى  جل�شة 
املنطقة، ويف ختام هذه اجلل�شة ٌتعقد اأخرى ختامية 
ملناق�شة ما ي�شتجد من اأعمال، بالإ�شافة اإىل اإ�شدار 
الج��ت��م��اع��ات،  ه��ذه  عنها  ا���ش��ف��رت  ال��ت��ي  التو�شيات 
�شغار  ل��رن��ام��ج  ع��ر���س  ال��وف��ود  جميع  و�شيح�شر 
ال��اع��ب��ني مب��ج��م��ع ال�����ش��ل��ط��ان ق��اب��و���س ال��ري��ا���ش��ي 

بولية بو�شر .

•• راأ�ص اخليمة – الفجر: 

اأكد مدرب نادي الإمارات عيد باروت اأن امل�شاركة 
يف بطولة كاأ�س املحرفني الإماراتي تعد فر�شة 
جيدة ل�شتكمال اإعداد الفريق ملناف�شات الن�شخة 
اأن  اإىل  العربي، م�شراً  ل��دوري اخلليج  اجلديدة 
حتقيق  يف  كبر  ب�شكل  �شت�شاهم  امل��ب��اري��ات  تلك 
امل��زي��دا م��ن الن�����ش��ج��ام ب��ني ال��اع��ب��ني اجل���دد يف 
الفريق، عاوة على الدخول يف الأجواء التناف�شية 
الكروية  امل��واج��ه��ة  قبل  ب���اروت  ت�شريح  وي��اأت��ي   .
ال��ق��ادم با�شتاد  ي��وم الإث��ن��ني  املنتظرة مع الأه��ل��ي 
جمموعته  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  اإط���ار  يف  الن�شر 

�شمن مناف�شات بطولة كاأ�س املحرفني .
وقال باروت يف ت�شريحات �شحفية قبل املباراة اأن 
لعبي فريقه مل يبلغوا بعد املرحلة الكاملة من 

اجلاهزية الفنية والبدنية ، ومل يلعب الفريق اأي 
مباراة بعد العودة من املع�شكر اخلارجي ، بعك�س 
ب�شكل  ن��ظ��ري  م��ن وج��ه��ة  ا�شتعد  ال���ذي  الأه��ل��ي 
ممتاز وحقق بطولة ال�شوبر ولعب اأمام الظفرة، 
وهو من الفرق املناف�شة هذا املو�شم ومت تر�شيحه 
احل��ايل مبا  املو�شم  األ��ق��اب  لنيل  النقاد  قبل  م��ن 
ولديه  الاعبني  م��ن  مم��ت��ازة  نخبة  م��ن  ي�شمه 
بقية  ع��ك�����س  ع��ل��ى  وج��اه��زي��ن  متكاملني  ���ش��ف��ني 

الفرق الأخرى.
الذي  املع�شكر  لأهمية  الإم���ارات  م��درب  وتطرق 
اأ�شابيع  لثاثة  وام��ت��د  اأمل��ان��ي��ا  ال��ف��ري��ق يف  اأق��ام��ه 
اأن���ه حقق ج���زءاً م��ن الإي��ج��اب��ي��ات الفنية  م��وؤك��داً 
والبدنية ل �شيما واأن الفريق يعد يف مرحلة بناء 
ولي�س جتهيز حيث ي�شم بني �شفوفه عنا�شر من 
خمتلف الأعمار وامل�شتويات، م�شيداً بالوقت ذاته 

بال�شفقات التي اأجنزها النادي يف ال�شيف متمنيا 
�شتلوح لهم  التي  الفر�س  ا�شتفادة الاعبني من 

خال املبارايات وترجمتها اإىل اأهداف .
مل  والإداري  الفني  واجل��ه��از  الإدارة  اأن  واأو���ش��ح 
يبخلوا على الفريق يف فرة العداد ب�شيء فقد 
ق��دم��وا ل��ه ك��ل م��ا ه��و ���ش��روري ، م��ا يجعل الكرة 
عليهم  يتعني  ال��ذي��ن  ال��اع��ب��ني  ملعب  يف  الن 
 ، الأخ�����ش��ر  امل�شتطيل  على  جمهوداتهم  ترجمة 
منبها اىل اأهمية الدور اجلماهري لدعم الفريق 
النتائج  اأف�شل  لتحقيق  املباريات  يف  وم�شاندته 
يتمثل  كبر  دور  عليهم  ف��ان  وبالتاأكيد  قائا   ،
الوقود  باعتبارهم  لاعبني  املعنوي  اجلانب  يف 
نتمنى  الأهلي  مباراة  يف  وبخا�شة  لنا،  احلقيقي 
اأن يكون ح�شورهم اأكر من املوا�شم املا�شية من 

اأجل اأن يكون هذا املو�شم ا�شتثنائياً .

ه��ل��ل ال�������ش���ارع والإع��������ام ال���ري���ا����ش���ي ل���اإجن���از 
لكرة  الأردن  منتخب  ح��ق��ق��ه  ال����ذي  ال��ت��اري��خ��ي 
القدم على ح�شاب منتخب اأوزبك�شتان بتاأهله اإىل 
الرازيل  مونديال  ت�شفيات  من  العاملي  امللحق 

.2014
من  وا�شعة  م�شاحات  الأردن  �شحف  وخ�ش�شت 
لإب��راز  الريا�شية  وماحقها  الأوىل  �شفحاتها 
الن�شامى  منتخب  م��ن��ح  ال���ذي  ال��ك��ب��ر  الجن����از 
ولأول مرة فر�شة الإبقاء على فر�شته بالتاأهل 
ولأول مرة اإىل كاأ�س العامل، حيث تاأهل خلو�س 
اأم����ام خ��ام�����س ت�شفيات  م��واج��ه��ت��ني ح��ا���ش��م��ت��ني 
الثاين- ت�شرين  �شهر  خ��ال  اجلنوبية  ام��رك��ا 

دخلنا  ال���راأي:  �شحيفة  وكتبت  املقبل.  نوفمر 
التاريخ وك�شبنا امل�شتقبل ، وتابعت الأمر علي: 
منتخب الن�شامى اأبدع، ونتمنى دعم احلكومة يف 

املرحلة املقبلة .
اما الد�شتور فكتبت: الن�شامى نَورت يف ط�شقند.. 

منتخبنا يك�شب الرهان ويقهر اأوزبك�شتان .
وك��ت��ب��ت ال���غ���د: امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ي��ت��غ��ل��ب على 
م�شيفه الأوزبكي بعد ماراثون ركات الرجيح. 
الن�شامى يوا�شلون حلم املونديال ويتاهلون اىل 

امللحق العاملي .
وقالت ال�شبيل: الن�شامى يعرون امللحق باإجناز 
امل�شتحيل  ال�شعب ويقهرون  تاريخي.. يحققون 

الليلة  منذ  يعي�س  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارع  ي���زال  ول 
ل���اردن على  ت��اري��خ��ي  ت��اأه��ل  وق��ع  املا�شية على 
9-8 ب��رك��ات  م�����ش��ي��ف��ه م��ن��ت��خ��ب اوزب��ك�����ش��ت��ان 
ال��رج��ي��ح ب��ع��د ال��ت��ع��ادل الي��ج��اب��ي 1-1 ذه��اب��ا 
وايابا ويف الأ�شواط الإ�شافية ما دفع اجلماهر 
كافة  يف  لاحتفال  ال�شارع  اإىل  للنزول  الأردنية 

اأنحاء اململكة.
الأردن  ق��ن��اة  وك��ذل��ك  الأردن  �شحف  واأج��م��ع��ت 
الريا�شية التي قدمت تغطية مبا�شرة لاحتفال، 
اأجمعت على اأن من حق كل الأردنيني اأن يفخروا 
ي�شتحق  اأن���ه  وع��ل��ى  ب��اده��م  مب��ا حققه منتخب 

دعما اأكر يف املرحلة القادمة.

نهيـــان يطلـــع علــى ال�شتعـــدادات اجلــاريـــة لتنظــيـــم كــاأ�س العالــم حتـــت 17 عامـــــًا

انطـــالق الـــدورة الثــالثـــة لبـــرنـــامـــج حمــدان بـــن حمـمـــد للقيـــادات الريــا�شيــــة

الهاملي مل�شقط حل�ش�ر اجتماعات املجل�س ال�شت�شاري 

الأردنيــــ�ن يهللــــ�ن لتــــاأهــــل الن�شــــامى مدرب الإمارات ي�شعى لتحقيق اإجناز اأمام الأهلي الإثنني القادم 
للملــحــــق العاملــــي 

ب���داأ ال�شيد ط���ال ال��رف��اع��ي م��دي��ر ال��روت��وك��ول 
�شنة-  17 حتت  للنا�شئني  العلم  كا�س  بطولة  يف 
املحا�شرات  تقدمي  من  �شل�شلة   2013 الإم��ارات 
150 متطوع  لأك��ر من  الروتوكويل  ال�شاأن  يف 
موزعني على املجموعات ال�شت امل�شت�شيفة ملباريات 
امل��ب��ادرة �شمن  وت��اأت��ي ه��ذه   ، البطولة  وف��ع��ال��ي��ات 
مبباركة  ال��روت��وك��ول  للجنة  التنفيذية  اخلطة 
من �شمو ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان رئي�س 
�شعادة  م��ن  اعتمادها  بعد  املنظمة  العليا  اللجنة 
حم��م��د ب��ن ب���دوة م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة. وت�شمل ه��ذه 
املهارات  تقدمي  للمتطوعني  التدريبية  ال���دورات 

ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  ا���ش��ت��ق��ب��ال  عملية  يف  ال���ازم���ة 
وال��وف��ود ال��زائ��رة �شواء يف املطار اوامل��اع��ب او يف 
الحتفالت والفعاليات امل�شاحبة ،وكذلك املهارات 
الازمة ملرافقي كبار ال�شخ�شيات واآداب احلديث 
املق�شورات  يف  ال�شيوف  توزيع  وامل�شافحة،وطرق 
ل�شمان تقدمي �شورة ح�شارية وحقيقية عن دولة 
المارات العربية املتحدة . وكانت هذه املحا�شرات 
قد بداأت يوم الثنني املا�شي باملجموعة ال�شاد�شة 
ال���ت���ي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا م��دي��ن��ة ال���ع���ني وت��ن��ت��ه��ي ي��وم 
الثنني القادم بامارة الفجرة بعد تغطية جميع 

املجموعات واملدن امل�شت�شيفة.

جمريات  على  ب��الح��ك��ام  الدفاعية  كاتينات�شو  خطة  ايطاليا  قاي�شت 
بف�شل  القدمية  تدافع على طريقتها  ان  ق��ادرة  ت��زال  ل  لكنها  امل��ب��اراة، 
م��ون��دي��ال  يف  ل��ل��ف��وز  امل��ر���ش��ح��ة  املنتخبات  اح���د  �شتجعلها  جماعية  ق���وة 
2014 لكرة القدم. ايطاليا مثل �شيارة فراري، هكذا يرى  الرازيل 
املهاجم امل�شاغب ماريو بالوتيلي الذي ار�شل نات�شيونايل اىل املونديال 
نحن  الثاثاء:  ام�س  ت�شيكيا  مرمى  يف  الثاين  الهدف  بت�شجيله  املقبل 
منا،  اف�شل  املنتخبات  بع�س  هناك  النطاق،  لئحة  على  الوائ��ل  بني 
لكن عليهم ان ينتبهوا لنا ولي�س العك�س . احلار�س جيجي بوفون الذي 
خا�س مباراته الدولية ال�136 معادل الرقم القيا�شي للمدافع ال�شابق 
فابيو كانافارو، راأى ان فريقه جاهز لتقدمي بداية قوية والقيام بت�شارع 
امل��درب ت�شيزاري  الفريق الزرق مع  ا�شبح   . حا�شم يف المتار الخ��رة 
 2012 اوروب��ا  كاأ�س  ذلك يف  واك��د  اللعب،  يتحكم مبجريات  برانديلي 

عندما و�شل اىل النهائي. ل ت�شبه ايطاليا نف�شها ابدا يف الن�شخ ال�شابقة، 
عندما كانت تعتمد على خرة دفاعية والهجمات املرتدة. لكنها حافظت 
املا�شي يف  اجلمعة  الثاين  ال�شوط  غ��رار  على  الكاتينات�شو،  على جينات 
بالرمو، عندما ا�شطرت ب�شبب تعب بداية املو�شم اىل حماية تقدمها 
على بلغاريا 1-�شفر. ميلك التزوري اي�شا العلم واملرونة التكتيكية. يف 
ايطاليا، ومن ا�شل ع�شرات اللف على ماعب كالت�شيتو )كرة القدم 
رفاقه  والن��دم��اج مع  كل منهم حماية مركزه  يتعلم  خلم�شة لعبني(، 
بعمر ال�شابعة. نخبة لعبي كرة القدم يف ايطاليا تعرف متاما كيف تغر 
اخلطة ثاث مرات يف مباراة واحدة. �شد ت�شيكيا، حتولت الت�شكيلة من 
ا�شلوب 3-4-2-1 اىل 4-5-1 بعد ان افتتح ليبور كوزاك الت�شجيل، 
لن العتماد على ثاثة مدافعني يف الرتكاز ي�شبح با فائدة عندما 

تتاأخر بالنتيجة، ثم حتولت اىل 4-3-3 كي تهاجم اكر.

طالل الرفاعي يحا�شر ملتط�عي امل�نديال املنتخب الإيطايل.. تقاليد.. حداثة وخل�د 
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حتت رعاية �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 
ت�شت�شيف  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
كلنا  الم���ارات  كلنا  بطولة   ( اأبوظبي  العا�شمة 
ت�شع  بنظام  للبلياردو   2013  ) الدولية  خليفة 
القادم  نوفمر  الفرة من )30-23(  ك��رات يف 
والربعني  الثاين  الوطني  العيد  مبنا�شبة  وذلك 
 11 ابوظبي   . املتحدة  العربية  الم���ارات  لدولة 
اأب��وظ��ب��ي  اأع���ل���ن جم��ل�����س   -  :  2013 ���ش��ب��ت��م��ر 
وال�شنوكر  للبليارد  الإم���ارات  اإحت��اد  و  الريا�شي 
الإح����داث  لتنظيم  برو9  ���ش��رك��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
الريا�شية ال�شريك الإ�شراتيجي لإحتاد الإمارات 
الإم��ارات  كلنا  بطولة  انعقاد  وال�شنوكر  للبليارد 
كلنا خليفة الدولية 2013 للعبة البليارد بنظام 

الت�شع كرات.
الوطني  العيد  مبا�شبة  احل��دث  ه��ذا  تنظيم  يتم 
حتت   ،42 ال���  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
اآل  رعاية كرمية من �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد 
نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي و�شي�شارك 
يف ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة نخبة ال��اع��ب��ني ال��دول��ي��ني و 
اجلن�شيات  لكافة  الأنيقة  الريا�شة  ه��ذه  حمبي 
بطولت   4 البطولة  وي�شبق  للجن�شني  والأعمار 

، مدينة  دبي  اأبوظبي، مدينة  تاأهيلية يف مدينة 
فريد  بت�شميم  احل����دث  وي��ت��م��ي��ز  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
النهائية  البطولة  �شتقام  حيث  الأول  نوعه  من 
اأبوظبي  م��ول  املاراينا  مبركز  النهائي  والن�شف 
وت��ت��خ��ل��ل ال��ب��ط��ول��ة ب��ط��ول��ة اإ���ش��ع��را���ش��ي��ة لاعب 
البطولة  واأث��ن��اء  قبل  ف��ل��وري��ان  ف��ان��وم  الفرن�شي 
بني  نوفمر   28 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  النهائية 
وي��وم  م�شاًء  ال�9  ال�شاعة  اىل   6 ال���  ال�شاعة  م��ن 
 2013 نوفمر   30 ال�شبت  وي��وم   29 اجلمعة 
اأم���ل���ني اأن ت��ت��ط��ور ه����ذه ال��ف��ك��رة ل��ت��ك��ون ع��امل��ي��ة 
معتمدة من الإحتاد العاملي للبليارد وتقام �شنوياً 
بفندق هيلتون  الت�شفيات  . تعقد  التاريخ  بنف�س 
بتاريخ  جمموعات  بنظام  اأبوظبي  جراند  كابتال 
128 لعب  28 نوفمر مب�شاركة  23 اىل  من 
تق�شم اىل 16 جمموعة وملدة 5 ايام من ال�شاعة 
اأبرز  لتاأهيل  م�شاًء   11 ال�شاعة  اىل  �شباحاً   11
4 لعبني للنهائيات التي تقام من 29 اىل 30 
 . اأبوظي  م��ول  املارينا  مركز  يف   2013 نوفمر 
اآل  جمعة  ب��ن  مكتوم  حممد  ال�شيخ  �شمو  ���ش��رح 
للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  مكتوم 
للبليارد وال�شنوكر نتقدم  الإم��ارات  اإحت��اد  رئي�س 

اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  ل�شمو  بال�شكر اجلزيل 
الريا�شي لرعايته  اأبوظبي  رئي�س جمل�س  نهيان 
الكرمية لهذه البطولة املميزة وجلميع ال�شركات 
كلنا  ب��ط��ول��ة  ك����ون  اإىل  ف��ب��ال���ش��اف��ة   ، ال���راع���ي���ة 
كرات  الت�شع  بنظام  للعبة  خليفة  كلنا  الإم���ارات 
ف��ان هذا  املنطقة،  نوعها يف  البطولت من  اأك��ر 
املحلية  املواهب  تطوير  يف  حتماً  ي�شاهم  احل��دث 

من خال ت�شميمه املتميز .
�شرح �شعادة طال م�شطفى الها�شمي نائب رئي�س 
اللجنة العليا املنظمة للبطولة مدير اإدارة �شوؤون 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  يف  الفنية  الريا�شة 
بال�شالة عني ونيابتاً عن رئي�س واع�شاء جمل�س 
اأبوظبي الريا�شي ي�شعدنا اأن ن�شكر ونقدر جهود 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة مم��ث��ل��ة ب��ه��ذا امل��وؤمت��ر 
جمعة  بن  مكتوم  حممد  ال�شيخ  ب�شمو  ال�شحفي 
للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  اآل مكتوم 
على  وال�شنوكر  للبليارد  الإم����ارات  اإحت���اد  رئي�س 
الراعية  ال�شركات  ون�شكر  املميزة  البطولة  ه��ذه 
مركز املارينا مول ، فندق هيلتون كابتال جراند 
، و�شركة هانوفر لا�شت�شارات الهند�شية ، �شركة 
املنظمة  وال�شركة  ماك�س  دي  �شركة   ، �شوت  نايت 

الريا�شية  الح����داث  لتنظيم   9 ب���رو  للبطولة 
لتقدميهم الدعم وامل�شاهمة الفعالة لإجناح هذا 
احلدث ، وال�شكر املو�شل لل�شادة رجال ال�شحافة 

والإعام
ال�����ش��ي��د �شليم ح��م��د اجل��ن��ي��ب��ي مدير  ك��م��ا ���ش��رح 
بال�شكر  تتقدم  اأن  املنظمة  اللجنة  ي�شر  البطولة 
نهيان  اآل  زايد  بن  نهيان  ال�شيخ  ل�شمو  والعرفان 
رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي ولكل من �شاهم 
املو�شل  وال�شكر   ، البطولة  لتنظيم  الأع����داد  يف 
ل��ل�����ش��ادة احت����اد الإم������ارات ل��ل��ب��ل��ي��اردو وال�����ش��ن��وك��ر 
لاحتاد  الإ�شراتيجي  ال�شريك  برو9  و�شركة 
لإقامة  فعالة  م�شاهمة  �شاهموا  الذين  للرعاه  و 
املارينا مول وفندق هيلتون  البطولة مركز  هذه 
ك��اب��ت��ال ج���ران و���ش��رك��ة ن��اي��ت ���ش��وت و���ش��رك��ة دات��ا 
م��اك�����س وه���ان���وف���ر ل��اإ���ش��ت�����ش��ارات ال��ه��ن��د���ش��ي��ة ، 
وال�شادة رجال العام وال�شحافة وقناه اأبوظبي 
الريا�شية وتلفزيون الآن وقناه دبي الريا�شية يف 
هذه املبادرة العماقة التي �شت�شهد تناف�شاً قوياً 
بني خرة الاعبني يتناف�شون على كاأ�س البطولة 
وتخطيطها  ال��ب��ط��ول��ة  روؤي�����ة  ت�����ش��اه��م  و����ش���وف   ،
م�شتوياتها  م���ن  اب����ت����داءاً  ال��ري��ا���ش��ة  ت��ط��وي��ر  يف 

التاأ�شي�شية ولل�شنوات القادمة .
وق�����ال ال�����ش��ي��د ه�����ش��ام ه���ن���دي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل�����ش��رك��ة ب����رو 9 ل��ت��ن��ظ��ي��م الأح�������داث ال��ري��ا���ش��ي��ة 
م��ن��ظ��م ال��ب��ط��ول��ة ب��الإ���ش��ال��ة ع��ن نف�شي ون��ي��اب��ة 
نتقدم   9 ب��رو  اإدارة  جمل�س  واع�شاء  رئي�س  ع��ن 
بن  نهيان  ال�شيخ  ل�شمو  والعرفان  ال�شكر  بجزيل 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
لرعايته الكرمية ول�شمو ال�شيخ حممد مكتوم بن 
جمعة اآل مكتوم رئي�س اإحتاد الإم��ارات للبلياردو 
وال�����ش��ن��وك��ر ل��دع��م��ه��م ال حم���دود وت��ذل��ي��ل كافة 
والتي  املميزة  البطولة  ه��ذه  لإق��ام��ة  ال�شعوبات 

البطولة  وك��ون  قلوبنا  على  الأ�شماء  اع��ز  حتمل 
الإنت�شار  وا�شعة  9ball هي  كرات  الت�شع  بنظام 
فعاليات  تنظيم  واأن  الإم����ارات  ودول���ة  ال��ع��امل  يف 
املواهب  ت�شجيع  يف  حتماً  �شي�شاهم  احلجم  بهذا 
النطاق  على  الريا�شة  ه��ذه  تطوير  ويف  املحلية 
وال�شكر  ل��دع��م��ه��م  ���ش��رك��ائ��ن��ا  ن�شكر  ل���ذا  ال��ع��امل��ي 
وال��ت��ق��دي��ر مل��ج��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي واإحت����اد 
الإمارات للبليارد وال�شنوكر على اعطائنا فر�شة 
تنظيم اأكر البطولت من هذا النوع يف املنطقة 
اأملني اأن يكون كاأ�س هذه البطولة والتي �شت�شهد 

تناف�شاً قوياً من ن�شيب منتخبنا الوطني.

التعادل بدون  2014 لكن واقع  القدم  العامل لكرة  كاأ�س  نهائيات  اإىل  التاأهل  بقيت اجنلرا يف طريقها نحو 
اأهداف يف كييف مع اوكرانيا يوم الثاثاء ي�شر اإىل اأن الفريق لن يقدم الكثر يف الرازيل واأثار جريج دايك 

رئي�س الحتاد الجنليزي اجلديد جدل كبرا ال�شبوع املا�شي عندما ا�شتبعد فوز اجنلرا بكاأ�س العامل يف 
الرازيل لكن يف الواقع فاإن التعادل اململ مع اوكرانيا يعك�س �شحة توقعه.

واأيد �شتيفن جرارد قائد اإجنلرا وجهة نظر مدربه روي هودج�شون باأن اجنلرا جنحت يف اإمتام املهمة 
بتجنب اخل�شارة لتبقى يف �شدارة املجموعة الثامنة وتقرب من التاأهل اإىل النهائيات لكن رغم ذلك 

فاإن مناق�شات جماهر اجنلرا لن تتعلق على الأرجح بقوة خط الدفاع اأو باأهمية التعادل.
وكما هو متوقع انتهجت اجنلرا �شيا�شة حماولة عدم اخل�شارة وحققت ما اأرادت لكن 

بذلك  الر�شا  بالكبر يف ظل  لي�س  الفريق  اأن طموح  �شيبقى احلديث عن 
اأمام منتخبات متو�شطة امل�شتوى مثل اوكرانيا.

وح��ت��ى الآن مل حت��ق��ق اجن���ل���را ال���ف���وز ���ش��وى ع��ل��ى ���ش��ان م��اري��ن��و 
ومولدوفا يف مباراتي الذهاب والإياب بينما تعادلت يف املباريات 

الأربع الأخرى.
ويتوقع جناح اجنلرا يف الفوز على اأر�شها على اجلبل 

تكون  اأن  لت�شمن  امل��ق��ب��ل  ال�شهر  وب��ول��ن��دا  الأ����ش���ود 
ال��ع��امل  ك���اأ����س  يف  م�����ش��ارك��ا  منتخبا   32 ���ش��م��ن 

ال�شلبيات  بالعديد من  الت�شكيلة حتفل  لكن 
اأمام  روين  وين  جهود  هودج�شون  وافتقد 

يكن  مل  كما  الإ�شابة  ب�شبب  اوكرانيا 
بو�شعه اإ�شراك ثنائي الهجوم دانييل 
وداين  الإ���ش��اب��ة  ب�شبب  ���ش��ت��وري��دج 

ويلبيك ب�شبب الإيقاف.
ويف الواقع فاإنه رغم عدم امتاك 
�شتوريدج وويلبيك خلرة اللعب 

ك��ان  غيابهما  ت��اأث��ر  ف����اإن  ال����دويل 
وا�شحا على الفريق وهو ما يعك�س م�شكلة 

كبرة تواجه هودج�شون عند اختيار ت�شكيلة الفريق.
ورغم اأن الظروف كانت مهياأة لتاألق جاك ويل�شر لعب و�شط ار�شنال الذي قال عنه 

مذيع تلفزيوين ال�شبوع املا�شي عندما يتعر�س لاإ�شابة حتب�س الدولة اأنف�شها فاإنه مل 
يظهر كثرا اأمام اوكرانيا.

بينما قدم فرانك لمبارد  امللعب  املطلوب يف و�شط  الدعم  وح��اول جيم�س ميلر تقدمي 
)35 عاما( الذي خا�س مباراته املئة مع باده واأهدر فر�شة قرب النهاية اأداء جيدا ووجد 
ريكي لمبرت نف�شه يعاين يف خط الهجوم ومل يتمكن من قيادة اجنلرا بال�شكل املميز 

الذي يفعله مع �شاوثامبتون.
ومل يكن جاري لينكر مهاجم اجنلرا ال�شابق الذي يعمل كمقدم تلفزيوين قادرا على 
تف�شر اأداء اجنلرا املهتز بعيدا عن اأر�شها رغم تاألق معظم الاعبني خال املناف�شات 
املثرة للدوري الجنليزي املمتاز. وقال لينكر ماذا يحدث لهوؤلء الاعبني عندما 

يرتدون قمي�س منتخب اجنلرا. 
وبدا رد فعل ال�شحف متباينا �شواء لاإ�شادة بالقراب من التاأهل لكاأ�س العامل 

اأو لنتقاد الأداء. 

اعنلت حظرة فراري امل�شاركة يف بطولة العامل ل�شباقات 
فورمول واحد ر�شميا ام�س تعاقدها مع ال�شائق الفنلندي 
اللقب  ال��ف��ري��ق اىل  ق��اد  ال���ذي  راي��ك��ون��ن  الفنلندي رمي��ي 
ال�شباين  زميل  راي��ك��ون��ن  و�شيكون   .2007 ع��ام  العاملي 
ف��رن��ان��دو ال��ون�����ش��و ب��ط��ل ال���ع���امل م��رت��ني ع��ام��ي 2005 
و2006 لي�شكا بالتايل اقوى ثنائي يف فريق واحد حيث 
احرزا اكر من 50 �شباقا )32 للون�شو و20 لرايكونن( 
م���رات )م��رت��ان لا�شباين  ث���اث  ل��ل��ع��امل  وت��وج��ا بطلني 

وواحدة للفنلندي(.
التعاقد مع رايكونن على ح�شاب الرازيلي فيليبي  وجاء 
م��ا���ش��ا ب��ع��د ث��م��اين ���ش��ن��وات ق�����ش��اه��ا الخ����ر م���ع ح��ظ��رة 

احل�شان اجلامح .
وكان م�شوؤولو فراري يفا�شلون بني البقاء على ما�شا او 

التعاقد مع رايكونن او �شائق �شاوبر الواعد الملاين نيكو 
هالكينرغ قبل ان يقع خيارهم على الفنلندي الطائر.

البقاء يف �شفوف لوتو�س لكن  وكان رايكونن ميلك خيار 
الفريق مل يتمكن من تقدمي ال�شمانات له من الناحيتني 

الفنية واملادية للمناف�شة على اللقب املو�شم املقبل.
كما ان لوتو�س خ�شرت جهود املدير الفني جيم�س الي�شون 
مل�شلحة فراري كما تاأخر الفريق يف ت�شديد اجر رايكونن 
هذا العام. وكانت فراري ا�شتغنت عن رايكونن وا�شرطت 
الون�شو عام  اىل دفع عام ا�شايف من اجره كي تتعاقد مع 
املحافظة  يف�شل  ال��ف��ري��ق  ك��ان  ال��ف��رة  تلك  يف   .2009
على خدمات ما�شا الذي تفوق على رايكونن نقاطا عامي 
بالغة يف  ا�شابة  الخ��ر  ان ي�شاب  2008 و2009 قبل 

جمجمته يف جائزة املجر الكرى. 

بعد   2014 الرازيل  مونديال  نهائيات  الرجنتني  بلغت 
ا�شون�شيون �شمن  5-2 يف  البارغواي  الكبر على  فوزها 

اجلولة ال�شاد�شة ع�شرة.
و�شجل ليونيل مي�شي )12 و52 من ركلتي جزاء( 

ماريا  دي  وانخل   )32( اغ��وي��رو  و�شرجيو 
)49( وماك�شي رودريغيز )90( اهداف 

الرجنتني، وارييل نونيز )16( وروكي 
�شانتا كروز )85( هديف البارغواي.

دولة من امركا  اول  الرجنتني  وباتت 
اجل���ن���وب���ي���ة ت��ب��ل��غ ال���ن���ه���ائ���ي���ات، ف�����ش��ا ع��ن 
ت��اأه��ل��ت م��ب��ا���ش��رة ب�شفتها  ال��ت��ي  ال���رازي���ل 

الدولة امل�شيفة.
�شدارةاملجموعة  يف  الرجنتني  وان��ف��ردت 

ام��ام  ن��ق��اط   3 ب��ف��ارق  نقطة   29 بر�شيد 
ام���ام الوروغ�����واي  ال��ت��ي �شقطت  ك��ول��وم��ب��ي��ا 

واح���دة  نقطة  اىل  حت��ت��اج  ك��ان��ت  ب��ان��ه��ا  علما   2-0
ملرافقة الرجنتني.

خا�س املنتخب الرجنتيني املباراة يف غياب مهاجمه ال�شا�شي 
غونزالو هيغواين املوقوف، لكن اجلبهة الهجومية كانت يف 
قمة فعاليتها بقيادة مي�شي واغويرو اللذين �شكا خطورة 
دائمة على مرمى البارغواي التي فقدن اي امل يف التاأهل 

باحتالها املركز قبل الخر يف ت�شفيات القارة.
اذا  م�شتوانا  علينا تطوير  يتعني  املباراة  بعد  مي�شي  وق��ال 

ما اردنا الفوز بكاأ�س العامل حيث يتوجب علينا الفوز يف 7 
مباريات ول جمال للخطاأ .

وتابع لقد اجتزنا عقبات كبرة وتفقونا على منتخبات عريقة 
لكن الطريق ما زال طويا امامنا لكي نتوج ابطال للعامل .

10 اه��داف يف هذه الت�شفيات  يذكر ان مي�شي رفع ر�شيده اىل 
لوي�س  الوروغ��واي  الهدافني مع مهاجم  ترتيب  وتقا�شم �شدارة 

�شواريز. وعززت اوروغواي امالها يف بلوغ النهائيات بفوز ثمني على 
كولومبيا بهدفني نظيفني يف مونتيفيدو وانتظر ا�شحاب الر�س 
باري�س  مهاجم  بوا�شطة  الت�شجيل  ليفتتحوا   77 الدقيقة  حتى 

�شان جرمان ادين�شون كافاين قبل ان ي�شيف كري�شتيان �شتواين 
الهدف الثاين )81(. وتعادلت بوليفيا والكوادور 1-1 يف لباز 
و�شجل خاميي ارا�شكايتا )47( هدف بوليفيا، وفيلب كاي�شيدو 
)58 م��ن رك��ل��ة ج���زاء ه��دف الك�����وادور. وتغلبت ف��ن��زوي��ا على 

من   62( وغونزاليز   )36( رون��دون  للفائز  �شجل   .2-3 البرو 
وللخا�شر هورتادو )20( وزامرانو  واوت��رو )77(،  ركلة جزاء( 

.)89(

) كلنا الإمارات.. كلنا خليفة ( تنطلق 23 نوفمرب القادم

 اأب�ظبي ت�شتقبل اأول واأكرب بط�لة بلياردو يف املنطقة

طم�ح اإجنلرتا حمدود يف م�نديال الربازيل

فرياري تعلن ر�شميًا ع�دة رايك�نن 

الأرجنتني ت�شحق باروغ�اي وتدخل امل�نديال

الباب  من  بيروفيت�س  فادمير  ال�شربي  امل��درب  خ��رج 
ال�����ش��ي��ق واذع�����ن ل���ق���رار الحت�����اد ال���ع���راق���ي ل���ك���رة ال��ق��دم 
باإقالته من من�شبه ل�شوء النتائج بعد اأربع هزائم ر�شمية 
املنتخب  م��ع  م�����ش��واره  ه��ي ح�شيلة  ودي��ت��ني،  وخ�����ش��ارت��ني 

العراقي.
فتح رحيل بيروفيت�س البواب جمددا امام املدرب حكيم 
�شاكر لقيادة منتخب باده عائدا باأجماد ا�شتثنائية يقتنع 
بها م�شوؤولو الحتاد كثرا يوما بعد اخر حتى ا�شبح �شاكر 

هو املنقذ الوحيد يف زمن املخا�س الع�شر.
نائب  ل�شان  على  القدم  لكرة  العراقي  الحت��اد  اعلن  فقد 
رئي�س الحتاد عبد اخلالق م�شعود عن اقالة بيروفيت�س 
وان��ه��اء م��رح��ل��ة ق��امت��ة عا�شها ا���ش��ود ال��راف��دي��ن م��ع ه��ذا 

املدرب، وتكليف حكيم �شاكر �شاحب ال�شولت واجلولت 
ليقود  ال�����ش��ب��اب  وم��ون��دي��ال   21 ا���ش��ي��ا وخليجي  غ���رب  يف 

كتيبته القدمية جمددا.
وقال م�شعود لقد وجد الحتاد من الهمية ان يتخذ مثل 
ال��ق��رار وان ك��ان متاخرا لإع���ادة الم���ور اىل ن�شابها  ه��ذا 
ملهمة م�شرية يف  ن�شتعد  يف وقت ح�شا�س و�شعب ونحن 
ت�شفيات ا�شيا 2014 لن�شع ثقتنا مرة اخرى بهذا املدرب 

الذي وجد اجماعا لعودته .
م�����ش��ري��ة مع  م��واج��ه��ة  اىل  ال��ع��راق��ي  امل��ن��ت��خ��ب  وي�شتعد 
الخ�شر ال�شعودي يف 15 املقبل بالعا�شمة الردنية عمان 
الثالثة  املجموعة  ت�شفيات  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة  �شمن 
ال�شني  قبل  نقاط  ب�شت  ال�شعودية  تت�شدر لئحتها  التي 

والعراق على التوايل بفارق ثاث نقاط .
واو�شح م�شعود ان املدرب ال�شربي وافق على تقليل قيمة 
ال�شرط اجلزائي الذي يبلغ 250 الف دولر اىل 75 الف 
دولر والكتفاء مببلغ 350 الف دولر ت�شلمها عن قيمة 

عقده البالغ 800 الف دولر ملدة عام .
ومل يكتب النجاح مل�شرة بيروفيت�س الق�شرة مع املنتخب 
 2014 الرازيل  مونديال  ت�شفيات  م�شوار  يف  العراقي 
بثاث  ال�شباق  م�شمار  من  الرافدين  ا�شود  خرج  ان  بعد 
وا�شراليا،  واليابان  عمان  ام��ام  بعهدته  متتالية  خ�شائر 
امام  ا�شيا  ت�شفيات  م�شتوى  على  رابعة  بخ�شارة  احلقها 
ال�شني وتعر اي�شا يف لقائني وديني الول امام ليبريا 

يف العا�شمة بغداد والثاين امام ت�شيلي يف الدامنارك.

ح�شـــام ح�شــــن �شعيــــد لجتيــــاز بيرتوفيت�س يغادر املنتخب العراقي من الباب ال�شيق 
امللحـــــق الآ�شيــــ�ي 

اعرب امل�شري ح�شام ح�شن مدرب منتخب الردن لكرة 
القدم عن �شعادته لجتياز فريقه امللحق ال�شيوي على 

ح�شاب اوزبك�شتان.
وقال ح�شام ح�شن الذي مثل منتخب باده يف مونديال 
الردن  منتخب  لتاأهل  ج��دا  �شعيد  ان��ا   1990 ايطاليا 

واريد ان ا�شكر الاعبني على ما قدموه.
وتابع كنا نعرف قبل املباراة ان منتخب اوزبك�شتان قوي، 
لكننا كنا نثق اي�شا باأن الفر�شة متاحة امامنا وهذا ما 

�شاعدنا على حتقيق هذا الفوز املهم.

الرجيح  بركات   8-9 اوزبك�شتان  على  الردن  وتفوق 
1-1 يف  ام�س يف ط�شقند يف اياب امللحق، بعد تعادلهما 
الذهاب يف  الوقت ال�شلي وال�شايف، وهي نف�س نتيجة 

عمان.
ت�شفيات  خام�س  م��ع  ثانيا  ملحقا  الردن  و�شيخو�س 
ذهابا  الوروغ��واي حاليا يف مباراتني  امركا اجلنوبية 

وايابا لتحديد املتاأهل اىل النهائيات.
املرحلة  ه��ذه  بلغ  ان  الردن  ملنتخب  ي�شبق  ان��ه مل  يذكر 

املتقدمة من الت�شفيات املوؤهلة اىل كاأ�س العامل.
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مهرجان للباذجنان يف قرية 
فل�شطينية

القريبة من  الفل�شطينية  يف مهرجان �شعبي ور�شمي، احتفلت قرية بتر 
بيت حلم يف ال�شفة الغربية املحتلة مبو�شم جمع الباذجنان، بح�شب موقع 
�شكاي نيوز عربية.  وقال رئي�س جمل�س القرية اأكرم بدر الباذجنان منتج 
بنف�س  العامل وياأتي  اأي منطقة يف  ي��زرع يف  ال�شنني ومل  اآلف  بتري من 
مب�شاطبها  بتر  قرية  وت�شتهر  هنا.   بها  ي��زرع  التي  واملوا�شفات  الطعم 
ال�شنني.  وح�شلت  اآلف  الأر���س منذ  لري  الفريدة  املزروعة ومنظومتها 
والثقافة  والعلوم  للربية  املتحدة  الأمم  منظمة  من  جائزة  على  القرية 
املتاخمة  بتر  لكن  القدمي.   تراثها  �شيانة  يف  لنجاحها  تقديرا  يون�شكو 
الزراعي يف  اإنتاجها  اإ�شرائيل واجهت �شعوبات متزايدة يف ت�شويق  حلدود 
الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية فر�شة  ال�شنوات الأخرة. وينتهز بع�س 

مهرجان الباذجنان ل�شراء احتياجاتهم من اإنتاج بتر الزراعي. 

هل تدرج لعبة الغمي�شة يف 
الأوملبياد؟

على  احل�شول  اأج��ل  من  هازاكي  يا�شو  الياباين  اجلامعي  الأ�شتاذ  يح�شد 
الدعم الكايف لإدراج لعبة الغمي�شة يف الألعاب الأوملبية التي فازت طوكيو 
2020. ويعتقد هازاكي، الذي تخرج يف جامعة نيبون  بحق تنظيمها عام 
طوكيو  بطولة  اأن  الآن،  ع��ام��اً   64 العمر  م��ن  ويبلغ  الريا�شية،  للعلوم 
2020 �شتكون فر�شة منا�شبة للمجتمع الأوملبي لتبني واحت�شان ريا�شته 

املختارة.
وقال هازاكي: اأود اأن يتم اختيار لعبة الغمي�شة بني الألعاب ال�شتعرا�شية 
يف البطولة، ورمبا ت�شبح يف وقت لحق حدثاً ر�شمياً يف الدورات الاحقة . 

وهازاكي اأ�شتاذ يف الدرا�شات الإعامية يف جامعة جو�شاي الدولية.
اليابانية  اللجنة  ه��ازاك��ي  اأن�شاأ  فقد  تيليغراف،  الديلي  ل�شحيفة  ووف��ق��اً 
للرويج للعبة الغمي�شة عام 2010، ويبلغ عدد اأع�شائها الآن نحو 1000 
اجلامعيني.  الطلبة  م��ن  وغالبيتهم  ال��ي��اب��ان،  اأن��ح��اء  يف  منت�شرين  ع�شو 
واأ�شار هازاكي اإىل اأن هذه الريا�شة ميكن اأن ميار�شها اأي �شخ�س بني عمر 
الأخ��رى  الريا�شية  املهارات  ذوي  على  ولي�شت حكراً  عاماً،  و80  �شنوات   4

كالعدائني والرماة وغرهم.
وو���ش��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ق��واع��د ل��ل��ع��ب��ة، بحيث ي��ت��ك��ون ك��ل ف��ري��ق م��ن 7 اأف����راد، 
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برو�شرت ترزق 
ب�شبي من اأم بديلة 

رزق����ت امل��م��ث��ل��ة الأم��رك��ي��ة ج��وردان��ا 
اأن��درو فورم ب�شبي  برو�شر وزوجها 
املتحدث  واأك���د  بديلة.  اأم  خ��ال  م��ن 
با�شم برو�شر )33 �شنة(، التي ت�شتهر 
اأماً  اأ�شبحت  انها   ، بدورها يف دال�س 
 . ج��ول��ي��ان  ا���ش��م  عليه  اأط��ل��ق��ا  ل�شبي 
رزقا  وزوجها  برو�شر  ان  اإىل  واأ�شار 
ب�����ش��ب��ي ح��م��ل��ت ب���ه اأم ب��دي��ل��ة، وه��م��ا 
ي���ط���ران م���ن ال���ف���رح. ي�����ش��ار اإىل ان 
ب��رو���ش��ر وف�����ورم م��ت��زوج��ان م��ن��ذ 6 
�شنوات، وكانا يتحدثان عن عزمهما 
الإجناب موؤخراً، وعرا عن رغبتهما 

باأن يكون لديهما ولدان.

بارود م�شد�شات الأطفال يقتل 7
ت�������ش���ب���ب���ت اأك����ي����ا�����س ب���������ارود خ��ا���ش��ة 
مب�شد�شات الطفال يف انفجار اأ�شفر 
عن مقتل �شبعة اأ�شخا�س على القل 
ب��ج��ن��وب  م�����ش��ت��ودع  36 يف  واإ����ش���اب���ة 
ال�شني  اأنباء  وكالة  وقالت  ال�شني.  
املدينة  �شرطة  اإن  �شينخوا  اجلديدة 
ال��ذي ميلك  اأردن��ي��ا  اعتقلت مواطنا 
هذه الكيا�س من البارود و�شخ�شني 
اآخرين بعد اأن دمر النفجار امل�شتودع 

بينما كان العمال يفرغون �شاحنة. 

د�ّشت ال�شّم حلماتها يف قدر الطعام..!
�شنة   75 ق��راب��ة  العمر  م��ن  تبلغ  ع��ج��وز  م��وؤخ��را  تقّدمت 
ب�شكوى اإىل مركز �شرطة مدينة م�شاكن الغربية التون�شية 
�شّد كّنتها حيث قامت هذه الأخرة بد�ّس كمّية من ال�شّم 
لاأعوان.  العجوز  �شّلمته  الذي  الطعام  قدر  يف  حلماتها 
عددها  يف  التون�شية  ال�شروق  جريدة  ن�شرته  ما  وح�شب 
بالطعام  احتفظوا  الأع���وان  ف��اإن  الأرب��ع��اء،  اأم�س  ال�شادر 
بفتح  اأذنت  التي  العمومية  النيابة  ا�شت�شاروا  ثم  امل�شموم 
بحث يف املو�شوع واإر�شال املاأكول اإىل املخابر املخت�شة بغية 
حتليله ع�شى اأن يتم اكت�شاف املادة ال�شامة التي حتتويه. 
38 �شنة  البالغة من العمر  الكّنة  املقابل مّتت دعوة  ويف 
لكن  ال��ب��داي��ة  يف  وتف�شيا  جملة  ف��اأن��ك��رت  ل�شتنطاقها 
بعد اأن جمع الأعوان كل الدلئل والقرائن التي تدينها، 
الواقعة  اأيام  باأنها كانت  الأع��وان  اعرفت بفعلها مفيدة 
يف خ��اف م��ع زوج��ه��ا ال��ذي يقيم بفرن�شا وال���ذي رف�س 
مرافقتها له اإىل حيث يعمل وهو القرار الذي مل تتقبله 
�شامة  م���ادة  بو�شع  املُ�شّنة  حماتها  على  نقمتها  ف�شبت 
ت�شتعمل عادة يف غ�شل املراحي�س. وهو ما اأكدته التقارير 
امل�شموم  ال��ط��ع��ام  فيها  اأودع  ال��ت��ي  امل��خ��اب��ر  ح��ررت��ه��ا  ال��ت��ي 
تقدمت  ال��ق�����ش��ي��ة  يف  ال��ب��ح��ث  اخ��ت��ت��ام  وع��ق��ب  للتحليل. 
�شد  رفعتها  التي  الق�شية  يف  دع��واه��ا  باإ�شقاط  العجوز 
زوجة ابنها لكن النيابة العمومية رف�شت الطلب واأبقتها 
ال��دوائ��ر  اإح���دى  اأم���ام  انتظار مثولها  اإي��ق��اف يف  يف حالة 

الق�شائية لتقول يف �شاأنها ما تراه �شاحلا.

ت�شلم �شديقتها لـ12 �شابا ليعتدوا عليها
�شقة  داخ��ل  فتاة  اغت�شاب  على  م�شريا  �شابا   12 تناوب 
بوابة  املذبح مبحافظة اجليزة.  وق��ال موقع  يف منطقة 
اإىل  ا�شتدرجتها  ال�شحية  �شديقة  اإن  امل�شري  الأه���رام 
�شقة و�شلمتها لأ�شدقائها الذين تناوبوا على اغت�شابها.  
الفتاة وفرت هاربة لتبلغ قوات  وعقب نومهم، غافلتهم 
الأم������ن.  مت��ك��ن��ت ال�����ش��رط��ة م��ن ���ش��ب��ط 6 م��ن املتهمني 

وبحوزتهم اأ�شلحة نارية واأخرى بي�شاء. 
ومبواجهتهم، اعرفوا بارتكابهم الواقعة بال�شراك مع 

باقي املتهمني الذين يجري البحث عنهم. 

يذبح والده وعمه وجدته ل�ش�ء معاملتهم 
���ش��ه��دت ق���ري���ة ال��ك��ت��ام��ي��ة مب���رك���ز ال���ب���اج���ور مب��ح��اف��ظ��ة 
امل��ن��وف��ي��ة، ���ش��م��ال م�����ش��ر، ج��رمي��ة م��اأ���ش��اوي��ة، ح��ي��ث ق��ام 
وال��ده وعمه وجدته  15 عاماً، بذبح  ب��الإع��دادي،  طالب 
القب�س  م��ن  امل��ب��اح��ث،  ومت��ك��ن��ت  ل���ه،  معاملتهم  ل�����ش��وء 
الأه��رام  بوابة  �شحيفة  وقالت  للنيابة.   وترحيله  عليه 
قد  باملنوفية  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ب��اح��ث  اإدارة  ك��ان��ت  امل�����ش��ري��ة، 
تلقت باغاً يفيد بالعثور على 3 جثث مذبوحة، واإ�شابة 
الباجور.   مبركز  الكتامية  بقرية  مبنزل  بطعنات  �شيدة 
بالنتقال واملعاينة تبني اأن اجلثث لكل من: منرة اأحمد 
متوىل، 68 �شنة، ربة منزل، م�شجاة على وجهها بحجرة 
ملحقة مبنزلها، وبها جرح ذبحي بالرقبة وجرح طعني 
و�شقيقه  زي���ان  حم��م��ود  اأ���ش��رف  وجنليها  بالظهر،  اآخ���ر 
بالوجه والراأ�س والرقبة،  ، وبهما جروح قطعية  حممد 
20 �شنة،  اإب��راه��ي��م،  واإ���ش��اب��ة زوج���ة الأول، ه��ن��اء ���ش��اح 

بجرحني قطعيني باجلبهة اأعلى العني الي�شرى. 

اختلفا على الفات�رة يف اأول م�عد غرامي
اأول موعد غ��رام��ي، لكن اخل��اف على من يدفع فاتورة  ام���راأة يف  32 من العمر مع  ال���  خ��رج رج��ل بريطاين يف 

امل�شروبات قاد اإىل اعتقاله وقيامه بدفع 1200 جنيه ا�شرليني كاتعاب للمحامني. 
وقالت �شحيفة اإيفننغ �شتاندارد اإن، كي�شور نيمال، املتخ�ش�س يف تقنية املعلومات توقف عن البحث عن احلب عن 
طريق �شبكة الإنرنت، بعد اأن حتول موعده الغرامي اإىل نكد حني رف�شت، فخرة �شلطان، تقا�شم فاتورة امل�شروبات 

وطلبت منه دفع كل �شيء. 
وا�شافت اأن كي�شور تعرف على فخرة عن طريق موقع للتعارف على �شبكة الإنرنت واتفقا على الإلتقاء يف حانة 
و�شط لندن حيث قام ب�شراء جميع امل�شروبات ودفع 54 جنيهاً ا�شرلينياً، وطلب منها دفع املجموعة التالية من 

امل�شروبات الكحولية لكنها رف�شت بحجة اأنها ل حتمل اأي مال. 
وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن فخرة، قطعت املوعد الغرامي وغادرت احلانة بحالة غ�شب، وتبعها كي�شور اإىل حمطة 

ملرو الأنفاق حيث قام بانتزاع هاتفها من يدها يف حماولة لإجبارها على دفع ثمن امل�شروبات. 
واعتقلت ال�شرطة كي�شور لحقاً بعد اأن قدمت فخرة �شكوى بحقه وحّركت دعوى ق�شائية �شده بتهمة ال�شرقة، 

غر اأن حمكمة يف لندن بّراأته من التهمة لكن الق�شية كّلفته 1200 جنيه ا�شرليني كاتعاب للمحامني. 
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تي�س يدّر حليبًا
تفاجاأ مربي ما�شية واأغنام مبنطقة حائل، اأن تي�شاً لديه، بداأ يدر 

حليباً، وهو ما اأثار ا�شتغراب املحيطني به. 
وذك���ر ���ش��اح��ب ال��ت��ي�����س، اأن التي�س ب����داأت ت���رز ل��ه ���ش��روع خ��ال 
اأبلغ  اأن��ه  اإىل  ذل��ك، م�شراً  بعد  ي��در حليباً  وب��داأ  املا�شية،  الأ�شهر 
ق�شم البيطرة يف زراعة حائل للك�شف عن هذه احلالة التي ظهرت 

يف تي�شه الفحل ح�شب موقع 24 . 
وظهرت حالة م�شابهة لدى مربية اأغنام يف اإحدى قرى حائل قبل 
ل�  اآن��ذاك  التي�س  فرة، وقد و�شل �شعر الكوب الواحد من حليب 
100 ريال، يف ظل ادعاءات اأطلقها البع�س باأن حليب التي�س ُيعالج 

عدداً من الأمرا�س. 

دجاجة تفق�س بي�شًا اأزرق 
تفق�س جمموعة من الدجاج بي�شا ازرق، يف اإحدى قرى ال�شني، 
اللون  هذا  فق�س  وراء  ال�شر  ال�شينيني  العلماء  فريق من  وك�شف 

الأزرق اإىل وجود الفرو�س الرجتاعي يف جينوم الدجاجة. 
وذك���ر ع��امل الأم���رك���ي: اأن ال��ف��رو���س الرجت��اع��ي امل��وج��ود لدى 
الطبيعي،  اجل��ني  يجعل  اأزرق  لونه  بي�شاً  يفق�س  ال��ذي  ال��دج��اج، 
الذي ي�شيبه يغر الن�شيج غر الن�شط، ويحر�س على ال�شتياء 
اأثناء  ال�شبغة  م��ادة  وه��ي   ، الهيموجلوبني  من  م��درج  منتج  على 
تغر  وم��ع  الطبيعية،  احل��الت  يف  الأبي�س  البي�س  ق�شرة  تكوين 
اللون الأزرق ،ح�شب �شحيفة �شبق  اإىل  ي��وؤدي  ف��اإن ذل��ك   ، اجل��ني 

ال�شعودية. 

وح�س اأ�شط�ري يظهر يف ال�شني
ر�شد جمموعة من الباحثني واملخت�شني يف الأحياء البحرية قبالة 
ال�شواحل ال�شينية كائناً غريباً، ي�شبه اإىل حد كبر الوحو�س التي 

تظهر يف الأفام الهوليودية الأ�شطورية واخليال العلمي.
ال��دي��ل��ي ميل  ق��ال��ت �شحيفة  ب��ح�����ش��ب م���ا  ال��ب��اح��ث��ون،  واك��ت�����ش��ف 
الريطانية يف تقريرها امل�شور، اأن هذا الكائن الغريب ما هو اإل 

حيوان ثعبان البحر الأرجواين النادر.
تايهو  بحرة  قبالة  النادر  البحري  احليوان  ذلك  العلماء  ووج��د 
اأحد  وه��و  ال�شني،  �شرق  جياجن�شو  مبقاطعة  بي�شينج  مدينة  يف 
واملحيطات  البحار  يف  تعي�س  اأن  ميكنها  التي  ال��ن��ادرة  احليوانات 

واملياه العذبة العميقة وال�شحلة.
وي��ت��غ��ذى ث��ع��ب��ان ال��ب��ح��ر الأرج�����واين ع��ل��ى ال��ق�����ش��ري��ات والأ���ش��م��اك 
ال�شغرة والافقاريات م�شتخدماً فكيه املخيفني اللذين يجعان 

�شكله اأ�شبه بالوحو�س املرعبة.
يف  كيلومر   100 م��ن  لأك���ر  يتنقل  اأن  احل��ي��وان  ل��ه��ذا  ومي��ك��ن 
اأن  دون  الطعام،  عن  بحثاً  العذبة  وامل��ي��اه  البحار  بني  ما  رح��ات 

ي�شعر باأي تعب.
ملكة جمال اأمريكا 2014 عن ولية لويزيانا جادين ليت�س تتحدث خالل م�ضابقة ملكة جمال اأمريكا يف اأتالنتيك 

�ضيتي بنيو جري�ضي.. و�ضوف تتوج ملكة جمال اأمريكا خالل احلفل النهائي يوم الأحد 15 �ضبتمرب. )رويرتز(

اأ�شتاذ ينتحر 
لف�شيحة اأخالقية

اأقدم رجل جزائري يف ولية عنابة 
ع��ل��ى الن���ت���ح���ار ب�����ش��ن��ق ن��ف�����ش��ه يف 
بح�شب  اخلا�شة،  مبزرعته  �شجرة 

�شحيفة ال�شروق . 
وظلت الأ�شباب التي دعت الرجل، 
وه����و اأ����ش���ت���اذ ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، اإىل 
الإق����دام على اجل��رمي��ة لغزا حر 

قوات الأمن. 
اأحد جران  اأمر النتحار اكت�شفه 
ال��رج��ل واأب���ل���غ ق���وات الأم����ن التي 

با�شرت التحقيق يف املو�شوع. 
اأق���دم  ال�شحية  اأن  لح��ق��ا  وت��ب��ني 
فعا على و�شع حد حلياته �شنقا، 
خوفا من ت�شّرب ف�شيحة اعتدائه 
على طفلة يف التا�شعة من عمرها، 
حيث كانت تربطه عاقة �شداقة 

مع والدها. 
واكت�شفت والدتها الأمر بعد ظهور 
عامات اإعياء وخوف على الطفلة 
واأقّرت  ال�شبب،  اأف�شحت عن  التي 

اأن الأ�شتاذ قد اعتدى عليها. 
وهو الأمر الذي و�شل اإىل م�شامع 
ك��ان يتمتع ب�شمعة  ال��ذي  الأ���ش��ت��اذ 
ج����ي����دة و�����ش����ط ����ش���ك���ان م��ن��ط��ق��ت��ه 
و�شع  من  ب��ّدا  يجد  فلم  اجلبلية، 
حد حلياته �شنقا، قبل اأن يبلغ اأهل 
وتنف�شح  الأم����ن  م�����ش��ال��ح  ال��ف��ت��اة 

ق�شيته. 

عقار واين ني�تن 
ال�شهري للبيع 

يعر�س عقار �شهر يف ل�س فيغا�س 
ام��ت��ل��ك��ه ال��ن��ج��م الأم����رك����ي واي���ن 
مليون   70 م��ق��اب��ل  للبيع  ن��ي��وت��ن 

دولر.
اإم زي الأم��رك��ي  ت��ي  واأف���اد موقع 
ان املزرعة التي اأطلق عليها نيوتن 
 Casa de Shenandoah ا�شم
ف��ي��غ��ا���س،  ل������س  وامل������وج������ودة يف   ،
مليون   70 مقابل  للبيع  ط��رح��ت 
دولر، وذلك بعد اأ�شهر قليلة على 
م�شاكل  اإثر  منها  وزوجته  انتقاله 

مالية ا�شتمرت �شنوات عدة.
وذك�����ر امل���وق���ع ان امل���زرع���ة مم��ي��زة 
ال�37  واإ����ش���ط���ب���ات���ه���ا  ب���اأث���اث���ه���ا 
ال��ق��دمي ومهبط  ال��ت��ن�����س  وم��ل��ع��ب 

للطائرات.
ولفت اإىل انه كان من املفر�س ان 
تتحول املرزعة اإىل متحف لكن كل 
بيع  وتقرر  فجاأة  توقفت  امل�شاريع 

املكان.

لأ�شعة  التعر�س  نتيجة  ال�شم�شية  احل���روق  حت��دث 
لكن   ، اجللد  واح��م��رار  التهاب  ت�شبب  التي  ال�شم�س 
ت��ن��اول ب��ع�����س الأط��ع��م��ة حتمينا م��ن ه���ذه احل���روق 

مثل:
1. التوت: يحتوي على م�شتويات عالية من حم�س 
ال��ب�����ش��رة من  ي�����ش��اع��د ع��ل��ى ح��م��اي��ة  ال��ت��ي  ياغيت�س 
اأ�شرار اأ�شعة ال�شم�س، و اأما التوت الأر�شي فيحتوي 
على ن�شبة عالية من فيتامني C. الذي يحمي اجللد 

اأي�شاً من اأ�شعة ال�شم�س .
والليمون  الرتقال  مثل  والفواكه:  احلم�شيات   .2
وامل���واد   C وفيتامني  الليمونني  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي 

الغذائية التي حتمي اجللد.
3. ال�����ش��اي الأخ�������ش���ر: غ��ن��ي��ة مب�������ش���ادات الأك�����ش��دة 
وق���د ث��ب��ت اأن��ه��ا حت��م��ي م��ن ال��ت��ه��اب ح���روق ال�شم�س 
فوق  الأ�شعة  اأ���ش��رار  البعيد حتمي من  امل��دى  وعلى 

البنف�شجية.
�شيقان  ت�شبه   : ال��روم��ي  الأجن�����ذان  اأو  ال��ك��ا���ِش��م   .4
يف  ت�شتخدم  اأوراق��ه��ا  حني  يف  الكرف�س  الع�شبة  ه��ذه 
الرومي  الأجن���ذان  اأو  الكا�ِشم  يحتوي  و   ، ال�شلطات 

على م�شتويات عالية من كر�شيرين والفافونويد 
فوق  اأ�شعة  ت�شببه  ال��ذي  اجللد  تلف  م��ن  حت��د  التي 

البنف�شجية.
اأن حام�س   2006 ال��رم��ان: وج���دت درا���ش��ة ع��ام   .5
ياغيت�س امل�شتخرج من الرمان كان له تاأثر وقائي 
عن  امل�����ش��ارك��ون  تناوله  عندما  ال�شم�س  ح���روق  على 

طريق الفم ملدة اأربعة اأ�شابيع.
لذلك  كر�شيرين،  مب��ادة  غني  الأحمر:  العنب   .6
ت��ن��اول ك���وب م��ن ���ش��راب ال��ع��ن��ب يف ي���وم �شيفي ح��ار 

يحمي من تاأثر ال�شم�س.
7. البندورة: اأكدت درا�شة اأملانية اأن الذين يتناولون 
رب���ع ك���وب م��ن م��ع��ج��ون ال��ط��م��اط��م ك��ل ي���وم مل���دة 10 
من  ملعقتني  ح���وايل  م��ع  جنب  اإىل  )ج��ن��ب��اً  اأ�شابيع 
اح��م��رار بن�شبة  اأق���ل  ك��ان��ت ب�شرتهم  ال��زي��ت��ون(  زي��ت 
%عند تعر�شها لاأ�شعة فوق البنف�شجية. حيث   35
و  الليكوبني  من  عالية  ن�شبة  على  البندورة  حتتوي 

كاروتينويد حتمي اجللد من �شرر ال�شم�س.
من  حتمي  التي  امل��ادة  بالليكوبني  غني  البطيخ:   .8

ال�شم�س.
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مادي�ش�ن تتزوج يف عامل ديزين
�شديد التميز لإقامة حفل زفافها على  اختارت عار�شة الأزي��اء الأمركية، هويل مادي�شون، مكاناً 

خطيبها، با�شكوال روتيا، وهو عامل ديزين.
واأكد متحدث با�شم مادي�شون، ملجلة يو اإ�س ويكلي الأمركية، انها تبادلت عهود الزواج مع روتيا، 

يف عامل ديزين عند ال�شاعة 10:40 من ليل الثاثاء.
واأ�شار اإىل ان رينبو اوروا ابنة مادي�شون وروتيا، البالغة من العمر 6 اأ�شهر، كانت �شيفة ال�شرف يف 

حفل الزفاف الذي اأقيم حتديداً عند مدخل لعبة قرا�شنة الكاريبي يف عامل ديزين بكاليفورنيا.
ي�شار اإىل ان هذا هو الزواج الأول ل� مادي�شون 33 �شنة وروتيا.

ويذكر اأن عاقة الثنائي بداأت يف نهاية العام 2011.


